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Abstract
In 2006, 473 individuals immigrated to Boden. During this period, a special agency was es-

tablished to help these individuals become acclimated to this new society. The purpose of this 

essay was to study the different kinds of arrangements that are offered to the immigrants, their 

experiences with these, and if the integrationsprocess can be improved. A major part of the 

material was collected through interviews with four people who themselves immigrated to 

Sweden and with the coordinator for integration agency. The immigrants’ all differ in dura-

tion of residence in Sweden. The interviewee with the longest time in Sweden has been in the 

country for 19 years and the one with shortest time has been in Sweden for three and a half 

year. The essay showed that some experiences were reported as positive while others needed 

improvement. The greatest part that needed improvement was the reception of immigrants. 

The interviewees said that Sweden needs to understand its own limitations and not accept im-

migrants that they cannot integrate into the society. Some of the difficulties with integration 

that they highlighted were problems with employment and difficulties with connecting with 

native Swedes. The essay also showed that the interviewees that haves been in Sweden for a 

longer time experienced the integration more positively than those who have resided for a 

shorter time. 

Keywords: integration, reception of immigrants, Boden
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Sammanfattning
Under 2006 invandrade 473 personer till Bodens kommun. I samband med detta öppnade en 

integrationsenhet som ansvarar för att introducera invandrarna i samhället. Syftet med denna 

uppsats var att studera vilka integrationsåtgärder som erbjuds i kommunen, upplevelser av 

dessa samt om integrationsarbetet kan utvecklas. Stor del av materialet samlades in genom 

intervjuer  med fyra  personer som själva invandrat  till  Sverige samt med samordnaren för 

integrationsenheten. Informanterna har olika lång vistelsetid i Sverige. Den av informanterna 

med längst vistelsetid hade vid intervjutillfället varit 19 år i Sverige medan den informanten 

med kortast vistelsetid hade varit i Sverige tre och ett halvt år. Uppsatsen visade på att delar 

av integrationsarbetet upplevs som positivt medan andra delar behöver förbättras. Den största 

förändringen  som  informanterna  efterfrågade  gäller  flyktingmottagning.  Informanterna 

menade att Sverige måste se sina begränsningar och inte ta emot invandrare som de inte kan 

integrera i samhället. De svårigheter som informanterna belyste var bland annat problem med 

att få arbete samt att de upplever det som svårt att få kontakt med de inrikes födda. Uppsatsen 

visade också på att de informanterna med längst vistelsetid hade mer positiva upplevelser av 

integration än de informanter som varit kortare tid i Sverige.

Nyckelord: integration, flyktingmottagande, Boden
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1. Inledning
Uppsatsen kommer att behandla det integrationsarbete som utförs i Bodens kommun och vilka 

upplevelser som finns av de åtgärder som erbjuds personer som invandrat till Sverige och 

Boden samt om integrationsarbetet kan utvecklas. Under 2006 hade Boden stor invandring, 

473 personer invandrade under 2006 till kommunen1. Detta beror till stor del på att asyllagen 

lättades  och  fler  personer  fick  uppehållstillstånd.  Det  var  också  anledningen  till  att  en 

integrationsenhet startade i Bodens kommun. Samordnaren för integrationsenheten:

”Där kring 2005-2006 så var det såhär enormt många som fick uppehållstillstånd. Det var den här  

tillfälliga lagen. Så att många fick  ju stanna och det tar ju inte slut med att man får uppehållstillstånd  

utan då måste kommunen också ta emot” 

Tidigare forskning har visat att det är en låg andel av personer med utländsk bakgrund som 

har sysselsättning. Detta är ett samhällsproblem av flera anledningar. För det första är det 

viktigt att alla personer som bor i Sverige känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Om 

denna låga sysselsättning fortsätter innebär det att Sverige inte tar tillvara dessa personers 

potential  samt  att  det  kan  leda  till  sociala  problem  som  känsla  av  utanförskap  och 

exkludering. För det andra står Sverige inför en förändring där vi kommer ha fler äldre som 

behöver vård samtidigt som det kommer att  finnas färre personer i yrkesverksam ålder2.  I 

Boden sker en naturlig befolkningsminskning på grund av befolkningsstrukturen. Kommunen 

har  en äldre befolkning med höga dödstal,  samt för få födda3.  För att  kunna ha många i 

yrkesverksam ålder måste Sverige ta tillvara de personer som är utan sysselsättning, en av de 

viktigaste grupperna i detta är personer med utländsk bakgrund. Om sysselsättningen bland 

dessa ökar kommer också skatteintäkterna öka och behovet av försörjningsstöd kommer att 

minska 4. Om de personer som invandrar till Sverige inte får arbete leder också detta till att 

det blir svårare att få kontakt med svenskar och integreras i samhället. Arbete är en viktig del i 

socialisationen. 

Integrationsenheten  i  Bodens  kommun  startade  2006.  Man  tecknade  då  ett  avtal  med 

integrationsverket om att aktivt ta emot och introducera ett visst antal flyktingar. Avtalet som 

tecknades sa att kommunen aktivt skulle ta emot 50 personer per år. Målet med verksamheten 

är att personerna ska bli självförsörjande. Det är fokus på arbete och praktik för att man ska 

komma ut i det verkliga livet så snabbt som möjligt. Vid inskrivning på integrationsenheten 

1 Bodens kommun (2008) ”befolkning”
2 DS 2007:4, 2007:7-8
3 Bodens kommun (2008) ”befolkning” 
4 DS 2007:4, 2007:7-8
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upprättas ett introduktionsprogram. Det utformas tillsammans med individen och kan se olika 

ut  beroende  på  personens  behov  och  förutsättningar5.  Integrationsverkets  nationella 

utvärdering gällande introduktionen visar att den enda åtgärd som genomförs systematiskt är 

undervisning  i  svenska  språket.  Det  är  få  nyanlända  som  deltar  i  praktik  parallellt  med 

svenskundervisningen. Trots att den kombinationen gör det möjligt med en snabb etablering 

på arbetsmarknaden6. Integrationsverket har använt olika strategier för att skapa gynnsamma 

förutsättningar för introduktionen. En strategi har varit att utveckla de nationella målen för 

introduktionen och genom det nå till ett gemensamt synsätt kring god integration tillsammans 

med involverade parter. En annan strategi har varit att initiera och utveckla centrala, regionala 

och lokala överenskommelser kring samverkan. De har också arbetat med att ge stöd och råd 

till involverade parter och att verka för kunskapsspridning7. 

Med detta som bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka hur integrationsarbetet i Bodens 

kommun ser ut och om verksamheten kan utvecklas. Frågor uppsatsen avser att besvara är: 

vilket integrationsarbete som finns i Bodens kommun, varför det finns en integrationsenhet i 

kommunen, vilka upplevelser som finns av integration samt vilka problem som finns med 

integrationen. 

För att  tydliggöra de olika delarna av integrationsarbete kommer studien att  omfatta olika 

nivåer: Makronivå beskriver institutionella åtgärder som lagstiftningar och myndigheter som 

påverkar  integrationsarbetet.  Mellannivån presenterar  åtgärder som utförs för att  skapa en 

koppling mellan individer och deras omvärld. Mikronivå behandlar de upplevelser individen 

själv har om sig och sin omvärld. Integration kan studeras från ett sociologiskt perspektiv på 

dessa  olika  nivåer.  På  makronivån  vill  man  studera  hur  människor  formas  genom  sina 

positioner  i  de sociala  strukturerna.  Utgångspunkten är  att  människor  internaliserar  kultur 

genom att  socialiseras av olika socialisationsagenter.  Detta innebär att  beteenden beror på 

social kontroll, social stratifiering och sociala institutioner8. Socialisationsagenter är grupper 

och sociala sammanhang där socialisationen äger rum. Det kan vara exempelvis  familjen, 

vänner, skola eller arbetsplatser. Inom dessa grupper och sammanhang får personer kulturell 

inlärning9.  För  invandrare  i  Bodens  kommun  är  integrationsenheten  en  av 

socialisationsagenterna.  Mellannivån  riktar  in  sig  på  kombinationen  av  individer, 

5 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
6 INT 23-06-1483, 2007:18
7 INT 23-06-1483, 2007:20
8 Augustsson ”socialpsykologins ansikten” 2005:25
9 Giddens ”Sociologi” 2003:567
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mellanmänskligt beteende och kopplingen till samhället och den sociala omgivningen10. Det 

program  som  integrationsenheten  utformar  tillsammans  med  individen  har  som  mål  att 

personen inom två år ska vara självförsörjande. För att nå målet får personen dels gå skola, 

svenska för invandrare (sfi), för att lära sig språket men också ha praktiker för att ha möjlighet 

att tillämpa och träna upp språket. Skolan och arbetsplatser blir genom dessa arrangemang 

socialisationsagenter för invandrarna. Det är åtgärder på mellannivån som syftar till att hjälpa 

invandrarna att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Mikronivån handlar främst 

om  strukturer  och  processer  som  finns  inom  personer,  man  fokuserar  på  personers  inre 

processer som motivation, tänkande, perception, minne och inlärning11.

I  uppsatsen  kommer  först  integrationsarbetet  i  Bodens kommun att  presenteras.  Efter  det 

följer informanternas upplevelser av integration. När detta beskrivits kommer ett avsnitt som 

behandlar  frågan  om  integrationsarbetet  kan  utvecklas.  Uppsatsen  avslutas  med  ett 

diskussionsavsnitt.  Metoden  som  används  för  att  besvara  de  frågorna  i  uppsatsen  är  en 

kvalitativ  metod  där  samordnaren  för  integrationsenheten  samt  fyra  personer  som  själva 

invandrat till Sverige intervjuats. 

10 Augustsson 2005:69
11 Augustsson 2005:37
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2. Tidigare forskning
Fram till början av 1970-talet var det större andel av de utrikes födda än inrikes födda som 

hade  sysselsättning.  Detta  berodde  på  att  många  hade jobb som väntade  när  de  kom till 

Sverige, det var så kallad arbetskraftsinvandring. Från 1970-talet har det vänt så att de utrikes 

föddas  sysselsättningsgrad  varit  lägre  än  de  inrikes  föddas,  denna  skillnad  har  växt  med 

tiden12. 2005 var arbetslösheten bland utrikes födda i åldersgrupperna 16-24 år och 25-54 år 

ungefär dubbelt så stor jämfört med samma åldersgrupp svenskar13. De länder som har minst 

skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är de länder där invandringen 

främst består av arbetskraftsinvandrare som väljs ut med hjälp av poäng- eller kvotsystem. 

Det är länder som USA, Kanada och Australien14. Med poängsystem menas att en person får 

poäng beroende på bland annat ålder, utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper. Detta 

gör  att  personer  snabbare  hittar  jobb eftersom att  arbetsmarknadens  krav  uppfylls15.  Med 

kvotsystem menas att det i det mottagande landet finns reserverade platser för invandrarna16. 

Även länder där invandringen består av arbetskraftsinvandrare till  jordbrukssektorn lyckas 

bra. Dessa är exempelvis Grekland och Spanien. De länder som lyckas sämst när det gäller 

sysselsättningsgrad är Danmark, Nederländerna, Belgien och Sverige. Dessa fyra länder har 

gemensamt  att  den  största  delen  av  invandringen  består  av  flyktinginvandring  eller 

anhöriginvandring17. 

Om en person har fått arbetslivserfarenhet från Sverige påverkar detta starkt möjligheten till 

att få ytterligare arbete i Sverige. Bland dem som kommer som nyanlända till Sverige har 

ungefär 60 procent arbetslivserfarenhet från hemlandet18. Drygt var tionde nyanländ person 

som deltagit  i  introduktionsprogram har arbete på den reguljära marknaden. Få nyanlända 

personer har fått sin tidigare kompetens validerad. 90 % av nyanlända vuxna har deltagit i 

svenskundervisning. Dock så är det endast 27 % som har fått någon godkänd betygsnivå i 

svenska 12 månader efter folkbokföring19. Enligt integrationsverket måste kommunerna se de 

nyanlända som en resurs och inte ett problem. Introduktionen kan användas för att snabbt få 

fram kompetent arbetskraft20. Från regeringens sida finns beslut att man under åren 2007-2010 

ska satsa  sammanlagt  3600 miljoner  kronor  på ett  integrationspaket  som bland annat  ska 

12 DS 2007:4, 2007:18-19
13 DS 2007:4, 2007:26
14 DS 2007:4, 2007:36
15 Weiderud, P och Williams, M (2006) “Sverige kan lära av Kanadas migrationspolitik”
16 SOU 2004:49, 2004:177
17 DS 2007:4, 2007:37
18 DS 2007:4, 2007:61
19 INT 23-06-1483, 2007:12
20 INT 23-06-1483, 2007:32
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förbättra möjligheterna på arbets- och bostadsmarknaden för utrikes födda. Fokus ligger på en 

snabb etablering på arbetsmarknaden och ett minskat bidragsberoende i flyktingmottagandet21.

2004  gjorde  SCB  en  studie  gällande  utrikes  födda  akademiker.  Ungefär  80  procent  av 

personerna i undersökningen uppgav att bristen på kontakter gjorde det svårare att hitta ett 

arbete som låg i linje med den utbildning personen hade. Utrikes födda personers nätverk 

består oftast av personer med icke-kvalificerade yrken medan personer födda i Sverige ofta 

har ett nätverk av personer med kvalificerade yrken22. 

Aleksandra Ålund hävdar att  etnicitet  ofta kopplas ihop med främmande invandrarkulturer 

som är tyngda av sina traditioner. Hon menar att denna syn på kultur leder till ”rasialisering”. 

Detta betyder att ”den andre” jämfört med ”vi” skapas omedvetet eller medvetet. Detta gör att 

man ser ”den andre” och ”vi” som en naturlig uppdelning och att  de båda grupperna har 

egenskaper  som  gör  att  de  skiljer  sig  från  varandra.  Denna  skillnad  menar  Ålund,  med 

hänvisning till Miles, gör att ”olikheten blir ett faktum som förhindrar dem att vara likvärdiga 

oss”23.  Vidare  menar  Ålund att  när  de koloniala  bilderna stöds  av  åtskillnader  i  moderna 

samhället så gör det att bilderna lever kvar och detta leder till att människor ses som kulturellt 

annorlunda och som mer eller mindre värda24. Detta kan alltså göra att personer med utländsk 

bakgrund har det svårare i samhället. 

21 Faktablad om 2007 års ekonomiska vårproposition. 
22 DS 2007:4, 2007:81-82
23 de los Reyes, Molina och Mulinari ”maktens olika förklädnader” 2006:288
24 de los Reyes, Molina och Mulinari 2006:289
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2. Syfte och problem
Det  övergripande  syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  om integrationsarbetet  i  Bodens 

kommun kan utvecklas och i så fall på vilket sätt. 

De frågor uppsatsen avser att besvara är:

• Vilka integrationsåtgärder finns i Bodens kommun?

• Varför finns det en integrationsenhet i Bodens kommun?

• Vilka upplevelser finns av integration?

• Vilka problem finns med integration?
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3. Material och metod
Det  första  som  gjordes  var  en  litteratursökning  på  Internet  för  att  undersöka  området 

integration.  Den  sökningen  resulterade  i  information  om  lagstiftning,  regeringens 

integrationspolitiska mål samt två olika rapporter gällande integrationsåtgärder. Efter att ha 

studerat detta material bokades en intervju med samordnaren för integrationsenheten i Bodens 

kommun in. Intervjun gav bred kunskap om den integrationsverksamhet som finns i Boden 

samt vilka styrdokument och mål verksamheten har. När denna information hade samlats in 

gjordes en jämförelse mellan de lokala och nationella riktlinjerna och målen. Samordnaren för 

integrationsenheten har också svarat på frågor via mail utöver detta intervjutillfälle. När detta 

hade gjorts genomfördes intervjuer med fyra informanter som själva invandrat till Sverige och 

Boden.  Detta  för  att  få  information  om upplevelser  av  att  integreras  i  Bodens  kommun. 

Informanterna valdes ut genom snöbollsprincipen. Först kontaktades en informant som sedan 

ordnade intervjuer med fler invandrare. En avgränsning som gjorts är att alla informanter i 

uppsatsen har beviljats uppehållstillstånd. Denna avgränsning har gjorts av två skäl: dels av 

det  skälet  att  intervjuerna  skulle  vara  möjliga  att  genomföra  utan  tolk.  Dels  av  den 

anledningen att informanterna varit i Sverige så pass länge att de har erfarenhet av integration. 

Tre av intervjuerna genomfördes i informanternas hem. En intervju gjordes i den lokal där 

informanten bedrev ett företag vid tidpunkten för intervjun. Varje intervju tog ungefär en och 

en halv timme att genomföra. Intervjuerna har spelats in för att sedan ordagrant skrivas av och 

analyseras. Könsfördelningen bland informanterna är två kvinnor och två män, de är alla i 

åldern  42-50  år.  De  kommer  från  olika  länder  och  har  olika  lång  vistelsetid  i  Sverige. 

Informant A kommer från Iran och har vid intervjutillfället varit i Sverige i åtta år. Han kom 

till  Sverige av politiska skäl efter att  ha suttit  i  Iranskt fängelse i  åtta år på grund av sitt 

vänsterpolitiska engagemang. Även informant B kom till Sverige av politiska skäl, hon har 

större delen av sitt liv arbetat åt PKK och har innan hon kom till Sverige jobbat för gerillan i 

tretton år. Hon kommer från den Turkiska delen av Kurdistan och har varit i Sverige i tre och 

ett halvt år. Hon är vid tidpunkten för intervjun inskriven på integrationsenheten i Bodens 

kommun. Informant C flydde från sitt hemland Turkiet av politiska skäl och flydde då till 

Bulgarien. I Bulgarien bodde han i nio år innan han kom till Sverige. Han har varit i Sverige i 

19 år. Informant D kommer från Bulgarien och har varit i Sverige i 18 år, hon kom till Sverige 

tillsammans med sin son på grund av anknytning. Alla informanter utom informant D kom 

ensamma till Sverige. Intervjuerna behandlade olika områden. Områdena användes som grund 

för intervjuerna för att kunna besvara de frågor uppsatsen avser att behandla. De områden 

11



som intervjuerna baserats på är: personens bakgrund, första tiden i Sverige, upplevelser av 

Sverige,  upplevelser  av  integrationsåtgärder  och  nuvarande situation  i  Sverige.  Områdena 

valdes  för  att  uppnå  en  förståelse  om hur  informanterna  ser  på  Sverige  som land,  vilka 

positiva och negativa upplevelser de har av landet. Upplevelser av integrationsåtgärder valdes 

som område för att få en förståelse om/hur åtgärderna har hjälpt personerna att etablera sig i 

det  svenska  samhället.  I  det  fjärde  området  i  intervjuerna,  nuvarande  situation  i  Sverige 

samlas informanternas beskrivning av sin nuvarande situation, vad de är nöjda med och vad 

som saknas. Innan intervjuerna fick informanterna information om uppsatsens syfte, på vilket 

sätt intervjuerna skulle behandlas samt att de garanterades anonymitet. De informerades också 

om att  de när som helst kunde välja att avbryta  intervjun samt att de kunde välja att  inte 

besvara frågor. Efter att ha analyserat intervjuerna med informanterna gjordes ytterligare en 

litteratursökning  med  avsikt  att  hitta  teorier  som  kan  beskriva  deras  upplevelser.  Denna 

litteratursökning gjordes i böcker med sociologiska och socialpsykologiska teorier. 

Det material som används i uppsatsen har valts ut av den anledningen att det ger en bra bredd 

och  visar  på  integration  på  olika  nivåer,  både  makro-,  mellan  och  mikronivå. 

Integrationsenheten  i  Boden  är  en  ny  verksamhet  vilket  innebär  att  det  finns  lite 

dokumentation  om  den,  därför  gjordes  intervjuer.  När  det  gäller  upplevelser  av 

integrationsåtgärder  så  finns  nationella  utvärderingar.  För  att  få  information  om  Bodens 

kommun gjordes intervjuer med de fyra informanterna. Metoden att använda både befintligt 

material  och  intervjuer  valdes  för  att  kunna  ge  en  beskrivning  av  integration  i  Bodens 

kommun och för att kunna svara på de frågor uppsatsen avser att behandla. Metodvalet ger 

också  uppsatsen  validitet.  De  olika  metoderna  svarar  på  olika  frågor.  Lagstiftningar  och 

nationella utvärderingar etc svarar på frågor om det övergripande integrationsarbetet medan 

intervjuerna besvarar frågor om informanternas upplevelser av integration i Bodens kommun. 

Reliabiliteten hade kunnat stärkas genom att ha fler informanter med i studien. Det hade gett 

uppsatsen mer stöd och på det sättet ökat reliabiliteten. På grund av tidsramen för uppsatsen 

valdes dock dessa fyra ut. 
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5. Teori 
Nedan beskrivs de teorier som används i uppsatsen i korta ordalag. 

Georg Herbert Mead: Det inre psykiska livet

Mead menar att en persons självmedvetande utvecklas i en social grupp. Han menar att en 

persons själv bara existerar i förhållande till andra personers själv. Han beskriver också två 

mentala tillstånd hos jaget, ”I” och ”Me”. ”I” är en persons gensvar på andras attityder medan 

”Me” är den uppsättning av andras attityder som en person tar till sig25. 

Sociala kognitioner

Social kognition är strukturer av kunskap, konstruktionsprocesser, spridning och bekräftelse, 

kunskapens faktiska innehåll och hur sociala krafter fångar dessa kognitiva aspekter. Sociala 

kognitioner handlar om att en person bearbetar kunskap som finns i den sociala miljön. Det 

innebär  att  människor  sorterar  social  information.  Sociala  kognitioner  består  av tre  delar: 

uppmärksamhet (information väljs och väljs bort samt att den identifieras och kategoriseras, 

informationen  tillskrivs  också  viss  mening),  tillgänglighet  (viss  kunskap  är  tillgänglig  för 

aktivering  vid  ett  visst  tillfälle,  sådant  vi  ofta  kommer  i  kontakt  med  är  mer  tillgänglig 

information) och minne (information lagras i kort- eller långtidsminnet)26. 

Sociala representationer

Det är en uppsättning begrepp, uttalanden och förklaringar som kommer från den vardagliga 

kommunikationen  som sker  mellan  individer.  Med sociala  representationer  avses  att  man 

studerar  en  persons  i  hans/hennes  sociala,  kulturella  och  kollektiva  miljö  för  att  förstå 

personens psykologiska funktion. Sociala representationer kan också definieras som de idéer, 

föreställningar  och  tankar  som  en  grupp  delar,  med  det  menas  att  det  är  den  sociala 

kommunikationen  som  leder  till  sociala  representationer.  Teorin  innehåller  två  viktiga 

begrepp:  förankring och objektifiering.  Förankring innebär  att  en person klassificerar  och 

benämner obekanta objekt genom att jämföra dessa med de kategorier som finns kulturellt 

tillgängliga  och  som personen  känner  till.  Objektifiering  är  den  process  när  de  obekanta 

objekten görs om för att passa in i personens verklighet27. 

25 Augustsson 2005:72-74
26 Augustsson 2005:44-47
27 Augustsson 2005:48-50
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Erving Goffman: Intrycksstyrning

Goffman menar att  när människor kommer i  kontakt med varandra är det viktigt  att  man 

skaffar sig information om varandra eller att man tillämpar sådan information man redan har 

om  den  andra  personen.  Informationen  kan  exempelvis  bestå  av  den  andra  personens 

socioekonomiska  status  eller  hans/hennes självuppfattning,  kompetens och pålitlighet.  När 

man har information om varandra kan man definiera situationen, detta är något som ständigt 

görs i människors interrelationer. Detta gör att människor kan veta vad den andre förväntar 

sig  av  dem och  det  gör  att  man  vet  vad  man  kan  förvänta  sig  av  den  andre.  Det  finns 

tillgänglig och dold information.  Den tillgängliga informationen är exempelvis en persons 

uppträdande, utseende och tidigare erfarenheter. Dold information finns i öppna medgivanden 

eller ofrivilligt expressivt beteende28. 

Johan Asplund: Människan som socialt responsiv

Social  responsivitet  är  det  sociala  växelspel  av  gensvar  som  finns  mellan  personer  som 

befinner  sig  i  någon  form av  samvaro.  Asplund  menar  att  kommunikation  kräver  social 

responsivitet, utan detta hade inte människor kunnat ha ett språk. Han menar att varje gensvar 

är en respons på den andra personens handling. Det handlar alltså om ett rollövertagande där 

den ena personen svarar på eller fullbordar en annan persons beteende. Teorin utgår från att 

människor lever upp i andras närvaro29. 

Social loafing

Social loafing innebär att en grupps motivation minskar om gruppstorleken ökar. Detta beror 

på att en större grupp är mer anonym än en liten och en enskild persons engagemang och 

ansvar syns inte lika tydligt. Det betyder med andra ord att en del personer anstränger sig 

mindre om de vet att andra håller på med samma uppgift. I en större grupp finns det möjlighet 

att ”gömma sig” i gruppen och det är svårare att kräva att någon i en stor grupp ska ta ansvar 

jämfört med en liten grupp. Det finns tre förklaringar till detta fenomen: (1) en person kan 

förvänta sig att de andra i gruppen inte kommer att anstränga sig och då anstränger sig inte 

personen  själv  heller  för  att  han/hon  inte  vill  vara  den  som  gör  mest  i  gruppen,  (2) 

medlemmar i en stor grupp kan känna sig så anonyma att de därför blir omotiverade, de tror 

att det inte märks i en stor grupp att de inte gör någonting, (3) en person kan känna sig osäker 

på vad som ska göras och vad som förväntas av honom/henne30. 
28 Augustsson 2005:81-83
29 Augustsson 2005:75-76
30 Svedberg “Gruppsykologi, om grupper, organisationer och ledarskap” 2007:114
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Stämplingsteorin

Stämplingsteoretikerna fokuserar på betydelsen av omgivningens reaktioner på en avvikande 

handling. Om en person har ett avvikande beteende och detta bemöts med en stark reaktion 

från samhället och personen avviker på nytt och får en ännu starkare reaktion så kan detta leda 

till  att  personen efteråt får en negativ identitet  och börjar avvika på ett  sätt som stämmer 

överens med den nya syn som han/hon har på sig själv. Stämplingsteorin menar alltså att 

avvikande beteende inte är en egenskap i sig hos vissa människor, det är istället beroende av 

andra människors reaktioner på en persons beteende31. 

Socialisation

Det är en process som en person genomgår under hela sin livstid. Den gör att en person hela 

tiden formas genom det sociala samspel som personen befinner sig i. Sekundär socialisation 

kallas  den socialisation  som sker  efter  barndomen.  Då påverkas man av personer  utanför 

familjen, exempelvis arbetsplatser, media och organisationer32. 

Social stratifikation

Med social stratifikation menas att det finns strukturella orättvisor mellan grupper i samhället. 

Orättvisorna syns genom att dessa grupper inte har samma tillgång till resurser, det kan gälla 

både materiella och symboliska resurser33. 

31 Sarnecki ”introduktion till kriminologi” 2003:181
32 Giddens  2003:42
33 Giddens 2003:567
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4. Resultatredovisning
Det övergripande integrationsarbetet

När integrationsverket lades ner den sista juni 2007 fördelades ansvaret på andra myndigheter 

enligt följande: 

Migrationsverket:

Ser över att det finns beredskap och kapacitet att ta hand om skyddsbehövande som beviljats 

uppehållstillstånd.  De  gör  också  överenskommelser  med  kommunerna  om mottagande  av 

dessa  personer.  De  förmedlar  introduktionsplatser  i  kommuner  till  dessa  personer  samt 

beslutar  om  och  betalar  ut  statlig  ersättning  för  flyktingmottagande  till  kommuner  och 

landsting.  Integrationsenheten  i  Bodens  kommun  har  till  exempel  ett  avtal  med 

migrationsverket om att ansvara för introduktionen. 

Länsstyrelserna:

Verkar för att kommunerna tar emot de skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och 

att de får en bra introduktion i samhället. De förhandlar med kommunerna om mottagandet 

och introduktionen i kommunerna i sina respektive län. De arbetar för en regional samverkan 

i mottagandet och introduktionen. 

Ungdomsstyrelsen:

Har  uppgiften  att  fördela  statligt  stöd  till  organisationer  och  projekt  som  främjar 

integrationen. 

Statistiska centralbyrån, SCB:

Har tagit över databasen STATIV med statistik om integration. De har också ansvar för att 

publicera viss analys av statistiken34. 

Integrationsverket har det övergripande ansvaret för att se till att integrationspolitiska mål och 

synsätt får genomslag. De ska också aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället. De 

ska följa upp kommunerna, andra myndigheter och regeringen. De ska också arbeta för att 

nyanländas behov av stöd uppmärksammas35. De har ansvar för att främja en snabb etablering 

av  nyanlända.  Detta  ska  göras  inom de  institutionella  ramar  där  kommunerna  och  andra 

sektorsmyndigheter är självständiga parter. Det finns ingen förordning som reglerar de statliga 

och kommunala myndigheternas ansvar för introduktionsersättning. Eftersom att det inte finns 

någon  särskild  förordning  har  integrationsverket  arbetat  med  att  utveckla  introduktionen 

genom att påverka olika parter36. 
34 http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/85090
35 INT 23-06-1483, 2007:19
36 INT 23-06-1483, 2007:19-20
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Integrationsverket har arbetat för att kommuner ska teckna ett avtal som säger att de aktivt ska 

ta  emot  invandrare.  När  det  inte  finns  ett  avtal  så  finns  det  heller  inga  krav  på  att 

introduktionen ska gå till på ett visst sätt. När en kommun tecknar ett kontakt får de en halv 

miljon kronor per år som täcker kostnaderna för att ha en funktion, en anställd som samordnar 

och ser till att verksamheten fungerar. När en person får uppehållstillstånd får han/hon frågan 

om var han/hon vill bo. Många vill då till Stockholm och de har många som bosätter sig där 

varje år trots att de inte aktivt tar emot flyktingar. Detta kan Stockholms kommun inte göra 

något  åt.  Om  en  person  flyttar  direkt  från  förläggningen  och  till  en  annan  kommun, 

exempelvis flyttar in hos en släkting som bor i den kommunen så skrivs personen automatiskt 

in på den orten och blir kommunens ansvar. Innan avtalet kunde kommunen alltså gå miste 

om statsbidraget men ändå ta ansvar för personer37. 

Integrationsarbete i Bodens kommun

Integrationsenheten  i  Bodens  kommun  startade  2006.  Man  tecknade  då  ett  avtal  med 

integrationsverket om att aktivt ta emot och introducera ett visst antal flyktingar. 2006 var det 

många personer som fick uppehållstillstånd på grund av den tillfälliga asyllagen. Innan Boden 

tecknade  avtalet  fanns det  en anställd  från  dåvarande integrationsverket  som besökte alla 

Norrbottens kommuner och informerade om statsbidraget och om vikten av att alla tar sitt 

ansvar.  Bodens  kommun  tecknade  då  ett  avtal  som sa  att  man  aktivt  skulle  ta  emot  50 

personer per år. När avtalet ingicks så beslutade kommunfullmäktige att verksamheten inte 

skulle  ligga  under  socialtjänsten  utan  under  näringslivsförvaltningen.  Detta  beslut 

motiverades med att det är näringslivsförvaltningen som arbetar med arbete och utbildning38. 

Målet med verksamheten är att personerna ska bli självförsörjande. Det är fokus på arbete och 

praktik  för  att  man  ska  komma  ut  i  det  verkliga  livet  så  snabbt  som  möjligt. 

Ersättningssystemet  är  prestationsbaserat  och  inte  behovsprövat  som  socialbidrag  är. 

Integrationsenheten beslutar om en person ska få introduktionsersättning och denna betalas 

sedan ut under två års tid. Pengarna betalas ut via kommunens lönesystem och personerna får 

en lönespecifikation varje månad. På den kan de se vilka avdrag som gjorts om de får mindre 

pengar  en  månad.  Avdrag görs  exempelvis  för  sjukdom eller  vård av barn.  Att  betala  ut 

pengarna  på  det  sättet  är  för  att  göra  introduktionen  så  lik  ett  jobb  som  möjligt. 

Integrationsenheten vill att invandrarna så fort som möjligt ska komma in i svenska rutiner 

och lättare kunna etablera sig i  samhället.  När en person skrivs in på integrationsenheten 

37 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
38 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
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upprättas  ett  introduktionsprogram. Detta  utformas tillsammans med individen och kan se 

olika ut beroende på personens behov och förutsättningar. Introduktionen består bland annat 

av:

• information om det grundläggande flyktingmottagandet, kartläggning och upprättande 

av personens introduktionsplan. 

• Heltidsintroduktion som innehåller sfi och språkpraktik. 

• Fortsatt utbildning i svenska efter att personen nått godkänt i sfi. 

• Grundläggande vuxenundervisning

• Praktik, kombination arbete/studier, deltagande i arbetsmarknadsåtgärd eller projekt

• Samhällsintroduktion för individer som på grund av hälsa eller ålder inte kan vara 

aktivt arbetssökande under överskådlig tid

• Individanpassande inslag för de som behöver rehabilitering

• Andra individanpassade inslag

Introduktionen sker på heltid, 7-8 timmar per dag. För familjer som har barn som inte fyllt 

åtta år kan de vuxna välja att delta i introduktionen sex timmar per dag. Om en familj har mer 

än tre barn som är under åtta år kan de vuxna välja att delta i introduktionen fyra timmar per 

dag.  En  person  som  kan  uppvisa  läkarintyg  på  deltidssjukskrivning  kan  delta  på 

introduktionen på deltid under sjukskrivningstiden. Föräldrar kan också vara föräldralediga ett 

år utan att introduktionsersättningen påverkas39.

Integrationsenheten  jobbar  aktivt  för  att  hjälpa  invandrare  att  etablera  sig  i  det  svenska 

samhället. Detta görs exempelvis genom att hjälpa dem att hitta praktikplatser där de får öva 

upp språket genom interaktion med svenskar. Praktiken kan vara på deltid, i kombination med 

svenskundervisning, eller på heltid. När integrationsenheten avgör att en person är redo för att 

komma ut på arbetsmarknaden hjälper de till med detta. För föräldralediga mödrar finns också 

verksamhet där de får undervisning om det svenska samhället,  det handlar exempelvis om 

praktiska saker som hur man sjukanmäler sig och hur försäkringskassan fungerar. När det 

gäller  barn  så  finns  det  en  skola  i  Boden  som  är  utformad  för  invandrarbarn. 

Integrationsenheten deltar också på elevvårdskonferenser och liknande som gäller barnen. De 

har även utvecklat ett samarbete med bostadsbolag i Boden så att invandrarna själva kan söka 

bostad  förutsatt  att  de  har  ett  intyg  med  sig  som  säger  att  de  är  inskrivna  på 

39 ”regler för introduktionsersättning i Bodens kommun” 
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introduktionsprogrammet. Detta gör att de får hyra lägenhet trots att de inte har något arbete. 

Integrationsenhetens  syfte  med  detta  är  att  invandrarna  själva  ska  ta  kontakt  med 

bostadsbolagen  och  på  det  sättet  lära  sig  hur  man  hyr  en  lägenhet  i  Sverige  och  också 

praktisera svenskan genom kontakten med bostadsförmedlingen40. Dessa åtgärder syftar till att 

personer ska få kunskap och kunna etablera sig i samhället. För att lyckas med detta måste 

individerna  bygga  upp  nätverk  med  andra  och  på  det  sättet  få  kunskap  om det  svenska 

samhället. George Herbert Mead menar att en persons självmedvetande utvecklas i en social 

grupp och att en persons själv bara existerar i förhållande till andra individers själv41. Mead 

använder sig av begreppen ”I” och ”Me” som är två mentala tillstånd hos jaget. ”I” är en 

persons respons på andras attityder. ”Me” är den organiserade uppsättning av andras attityder 

som en  person  själv  antar.  ”Me” är  alltså  de  attityder  som människor  tar  till  sig  genom 

kontakter med den sociala omgivningen42. Med Meads begrepp är det alltså ”Me” som ska 

utvecklas med hjälp av dessa åtgärder. Ett konkret exempel på detta är att integrationsenheten 

under första samtalen med en individ som skrivs in på enheten får kunskap om arbetslivet i 

Sverige. 

Samordnaren för integrationsenheten säger: 

”Sedan förklarar vi det här med att vårat mål är att man är självförsörjande efter två år, inte för att  

de inte ska kosta något för samhället utan för deras egen skull, för deras egen självkänsla så kanske  

man måste sänka kraven, man kanske inte kan bli det man gjorde i hemlandet men man kan i alla fall  

bli fri, man kan ha en egen inkomst. MEN, och det här upprepar vi gång på gång på gång, är det så  

att du har tänkt att din kvinna inte ska ut och jobba då är det bara att glömma alltihop. För i Sverige,  

det bygger på att båda är ute och jobbar annars kommer ni aldrig bli fri från bidragssystemet”.

Regler för introduktionsersättning i Bodens kommun

Introduktionsersättningen  är  ett  exempel  som  kan  studeras  på  alla  nivåer.  På  makronivå 

innebär  det  att  det  finns  en  lag  som  reglerar  vilka  som  ska  beviljas  ersättningen.  På 

mellannivå förbinder sig individen att  delta i de uppgifter som skrivs upp i det avtal som 

tecknas mellan integrationsenheten och individen. På mikronivå handlar den om individens 

upplevelse av att ha egen inkomst samt att det är individens inkomst som drabbas om det 

upprättade avtalet inte följs. Den 15 december 2006 beslutade näringslivsstyrelsen att införa 

introduktionsersättning  enligt  lagen  om  introduktionsersättning  till  flyktingar  och  andra 

utlänningar (SFS 1992:1068) till nyanlända invandrare i Bodens kommun. Individer som har 

40 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
41 Augustsson 2005:72
42 Augustsson 2005:73-74
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fyllt 18 år och är mottagna i Bodens kommun enligt förordningen om statlig ersättning för 

kommunalt flyktingmottagande (SFS 1990:927) kan ansöka om introduktionsersättning. Ett 

villkor  för  att  ansökan  ska  beviljas  är  att  individen  förbinder  sig  att  aktivt  delta  i  ett 

introduktionsprogram som avtalas och skrivs under tillsammans med individen (detta beskrivs 

på  sidan  17-18).  Målet  med  programmet  är  att  individen  själv  ska  medverka  till  att  bli 

självförsörjande  inom  två  år.  Kommunens  integrationsenhet  ansvarar  för  att  en 

introduktionsplan upprättas, följs upp och vid behov revideras i samråd med berörda personer. 

Integrationsenheten  har  möjlighet  att  ompröva  rätten  till  introduktionsersättning  samt 

ersättningens storlek. Individer som har specifika och styrkta skäl till högre kostnader för sitt 

medicinska behov kan få tillägg i introduktionsersättningen. Introduktionsersättningen är ett 

bidrag som inte är pensionsgrundande. Det grundas på hushållstyp och är inte skattepliktigt. 

Det ska täcka alla de utgifter ett hushåll har.  Introduktionsersättningen är prestationsbaserad 

och betalas ut individuellt. Barnens ersättning betalas ut till en av föräldrarna. Man har rätt till 

introduktionsersättning i högst två år, tiden räknas från det att den första kommunplaceringen 

skett.  Om Bodens kommun inte är den första kommun där en person placerats så görs en 

individuell bedömning av rätten att ansöka introduktionsersättning. Om en person genomgått 

ett  helt  introduktionsprogram  i  en  annan  kommun  så  har  han/hon  inte  rätt  till 

introduktionsersättning, detta gäller även om introduktionen i en annan kommun varit så lång 

att  den  nästan  nått  tvåårsgränsen.  Om  en  person  flyttar  från  Boden  upphör 

introduktionsersättningen den månad som personen lämnar kommunen. Individer som följer 

den uppgjorda introduktionsplanen har rätt till 25 dagars semester per år. 

Introduktionsersättningen är ett fastställt belopp som ska täcka:

• personliga kostnader

• gemensamma hushållskostnader

• hyra

• hushållsel

• försäkring

• övriga utgifter

De gemensamma hushållskostnaderna varierar beroende på hur många som bor i hushållet. 

För barn görs extra tillägg. Introduktionsersättningens storlek redovisas i bilaga 1. Personer 

med  introduktionsersättning  är  skyldiga  att  till  kommunens  integrationsenhet  anmäla 

förändringar som kan påverka rätten till ersättningen och ersättningens storlek. Om man inte 

meddelar förändringar är man skyldig att betala tillbaka den för mycket erhållna summan. Om 
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en för liten summa utbetalas regleras detta nästkommande månad, förutsatt att informationen 

kommer in i tid. Beslutet om introduktionsersättning tas innan personen flyttat in i kommunen 

och  fortfarande  bor  på  förläggning.  Personen  får  då  ett  intyg  på  att  han/hon  ingår  i 

integrationsprogrammet och detta ger personen rätt att teckna ett hyresavtal i sitt eget namn. 

Personen  tillåts  också  att  arbeta  extra  så  länge  man  sköter  introduktionen,  deltagare  i 

programmet  får  behålla  upp  till  3000  kronor  utan  att  förlora  sin  introduktionsersättning. 

Integrationsenheten  vill  få  personerna  att  se  att  det  är  lönsamt  att  arbeta,  inte  bara  för 

pengarna utan också får självkänslan43.

Målgrupp för verksamheten:

Vilken målgrupp verksamheten  har är  bestämt  på makronivå genom den lagstiftning som 

finns. De personer som har rätt till integrationsersättning är de personer som någon gång varit 

inskriven på förläggning och sedan fått  uppehållstillstånd.  De personerna omfattas av den 

förordning som säger att staten ersätter kommunen för personens första tid i Sverige. Personer 

som exempelvis träffar en svensk, får barn och därför vill bosätta sig i Sverige omfattas inte 

av den förordningen. De personerna får kommunen inte statsbidrag för och personerna kan 

därför  inte  få  lön  för  att  exempelvis  läsa  sfi.  De  som  kommer  från  förläggning  får 

uppehållstillstånd av andra orsaker och de har inte något naturligt nätverk i Sverige. Därför 

tillsätts pengar, för att hjälpa dessa personer att bygga upp ett nätverk i Sverige. Om en person 

kommer ensam till Sverige, får uppehållstillstånd och sedan vill återförenas med sin familj i 

Sverige så omfattas även familjen av samma förordning om återföreningen sker inom två år 

från det att personen fått uppehållstillstånd i Sverige44. Under 2007 tog Bodens kommun emot 

70  personer  och  fram till  februari  2008 har  9  personer  mottagits.  Den överenskommelse 

kommunen har säger att man ska ta emot 80 personer per år45. I april 2008 var 170 personer 

inskrivna  på integrationsenheten,  de flesta  asylsökande.  Största  delen av  de inskrivna har 

Irakiskt medborgarskap. För fullständig fördelning se bilaga 2. 

Sfi:

Sfi, svenskundervisning för invandrare är en egen skolform. Det är grundläggande utbildning 

i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. De som får delta i sfi är 

vuxna personer (från det år man fyller 16 år) som inte har grundkunskaper i svenska och som 

är folkbokförda i en kommun. Varje kommun har ansvar för att de som har rätt till sfi får 
43 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
44 “regler för introduktionsersättning i Bodens kommun”
45 http://www.migrationsverket.se/pdffiler/kommuner/overenskommelser2008.pdf
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utbildningen. När en person som har rätt att läsa sfi har anmält sitt intresse ska utbildningen 

starta inom tre månader. Utgångspunkten för sfi är individens behov och att utbildningen ska 

vara flexibel. Kursplanen för sfi gör det möjligt för personer att kombinera utbildningen med 

exempelvis praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. Detta gör att deltagarna i sfi 

snabbare aktivt kan delta i samhällslivet genom att exempelvis få arbete eller studera vidare46. 

Upplevelser av integration

I intervjuerna har det visat sig att de två informanter som har positiva upplevelser av Sverige 

är de två informanter som varit längst tid i Sverige. De två informanter med kortare vistelsetid 

i Sverige beskriver negativa upplevelser. 

Positiva upplevelser:

De två av mina informanter som varit längst tid i Sverige har positiva bilder av Sverige och 

Boden. De fick snabbt arbete, vänner och bra bostad. När de kom till Sverige erbjöds de inte 

annan hjälp än språkundervisning. Om detta säger informant C:

”Vi hade tur men vi vågade också, vi visade att vi ville stanna här”. 

De uppger också att de känner sig som svenskar. Det gör de eftersom att de har fast jobb, bra 

bostad, bil och svenska vänner. Informant D säger:

”Jag var på semester i mitt hemland i en vecka. Jag längtade bara hem! Det är i Sverige jag känner  

mig trygg, jag har ingen familj kvar heller… de är alla döda. Jag kan inte tänka mig att flytta från  

Sverige, det är här jag känner mig trygg och hemma. Hemma är där man är trygg”. 

Detta tyder på att informanten socialiserats in i det svenska samhället. Socialisation är inte en 

passiv process utan den påverkas fortlöpande av personen som genomgår socialiseringen. Det 

är en process som sker genom hela livet och den gör att en persons beteende hela tiden formas 

utifrån det sociala samspel som individen befinner sig i. Den socialisation som sker efter den 

tidiga barndomen kallas för sekundär socialisation. Då påverkas man av personer som finns 

utanför familjen, det kan vara vänner, skola, organisationer, massmedia och arbetsplatser47. 

Att denna socialisering in i det svenska samhället skett tyder även följande citat på:

”Man behöver inte lämna sina egna traditioner och sitt språk men man måste vara öppen för nya  

saker. Nu firar vi ju jul också! (skratt) Vi firar faktiskt mer svenska traditioner nu…” (Informant C)

46 www.skolverket.se/sb/d/389
47 Giddens 2003:42
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För att integreras i samhället menar dessa två informanter att man inte kan vänta sig att få 

”allt serverat” utan att man måste kämpa och visa att man vill. Det man speciellt måste kämpa 

med är språket. De menar också att integrationsproblematiken funnits länge i Sverige och att 

det egentligen inte är ett problem speciellt för invandrarna: 

”När jag kom till Sverige låg arbetslösheten på två procent och idag ligger den på 28 procent eller  

något sådant. Arbetslivet är mycket hårdare nu! Men det är inte ett speciellt problem för invandrare,  

det är ett samhällsproblem. Man måste kolla som land hur mycket man kan hjälpa innan man tar emot  

invandrare”. (Informant C)

Negativa upplevelser:

De två  informanter  som varit  kortare  tid  i  Sverige  uppger  att  det  finns  hjälp  att  få  med 

integrationen men att den inte är så bra. Dessa två informanter har aldrig haft ett fast jobb i 

Sverige. En av dem hade tidigare ett eget företag men var tvungen att stänga och den andra 

jobbar nu med att starta upp ett eget företag. De menar att det som invandrare är svårt att få 

jobb. Informant A säger:

”Man hade länge studerat i Sverige och hade dokument att visa upp. Man vill arbeta men de tänker  

bara: de kan jobba i pizzeria… eller tunga  jobb”. 

Det är inte bara på arbetsmarknaden de känner av problem, de känner också att allmänheten 

inte  vill  ha  kontakt  med  invandrare  och  de  beskriver  Sverige  som  ett  ”kallt  land”  där 

människor  inte  är  öppna  mot  invandrare.  På  makronivå  kan  detta  beskrivas  med  social 

stratifikation som är de strukturella orättvisor som finns mellan olika grupper i ett samhälle 

när det gäller vilken tillgång dessa personer har till materiella eller symboliska resurser och 

belöningar48. Invandrarna i studien uppger att de har en lägre social status än vad svenskar 

har.  De  menar  att  bristande  språkkunskaper,  svårigheter  att  få  arbete  och  kontakt  med 

svenskar gör att de känner sig mindre värda jämfört med svenskarna. Svårigheter med att få 

kontakt med svenskar gör att invandrarna hindras i sin socialisation in i samhället. Svenskar 

uppfattas av dessa två informanter som en sluten grupp som inte är öppna för att ta emot 

invandrare.  En  sluten  grupp  är  en  grupp  med  stark  vi-känsla.  Dessa  grupper  ger 

gruppmedlemmarna  trygghet,  kontakt  och identitet.  Däremot  har gruppen låg toleransnivå 

mot avvikande beteende. Denna slutenhet kan göra att gruppen inte kan utvecklas49. Informant 

B menar att den svenska befolkningen saknar kunskap om andra kulturer:

48 Giddens 2003:567
49 Angelöw & Jonsson ”introduktion till socialpsykologi”  2000:132
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”Ni öppnade dörrar och sa: ni har uppdrag att lära er språk … de som öppnade dörrar måste berätta  

till svenskar också och det är olika folk, olika kultur, hela världen är inte svensk. Bara en liten del av  

världen är svensk. Hela världen som får invandrare, de måste först lära sitt folk integration… göra  

integration för invandrare”. 

Dessa  två informanter  berättar  också att  de  diskriminerats  när  de  sökt  bostad  och när  de 

handlat på affärer. De har många gånger bevakats av butiksanställda när de gått i butiker och 

handlat. Detta har gjort att de känner sig diskriminerade och inte längre tycker om att gå och 

handla.  Inom  juridiken  finns  det  två  typer  av  diskriminering,  direkt  och  indirekt 

diskriminering50.  Direkt  diskriminering  handlar  om  en  persons  rättigheter,  det  är  då  ofta 

jämfört  med  en  annan  person.  Indirekt  diskriminering  är  när  det  handlar  om strukturella 

orättvisor där en individ drabbas för att han/hon tillhör den missgynnade gruppen51. Den typ 

av diskriminering informanterna beskriver kan enligt den juridiska definitionen beskrivas som 

indirekt diskriminering:

”Jag var till exempel flera gånger in på affärer och de som säljer, de som jobbar där… när vi  

kommer, de följer efter. De följer så ofta. Och man kan inte säga någonting, om man frågar:  

varför du följer mig, de kan bara säga: jag jobbar. Men det kommer svenskar också, varför  

följer du inte efter dem? Man vill inte gå så ofta till affären”. (Informant B)

De berättar också att många invandrare inte vill umgås med svenskar utan de umgås hellre 

med andra invandrare: 

”Jag känner mig som gäst  här… och samtidigt  jag ska kämpa för kontakt  med ägare,  det  är så  

konstigt. Det går inte. Man orkar inte… det är lättare att ta kontakt med invandrare” (Informant B)

På  mikronivå  skriver  Augustsson  om  sociala  representationer.  Han  menar  att  sociala 

representationer  består  av  förankring  och  objektifiering.  I  ett  exempel  om  infödda  och 

invandrare menar han att förankring gör att man kan identifiera kärnan i förhållandet mellan 

boende och gäst. Kärnan är att den infödde har bättre förutsättningar att finna sig till rätta 

medan den invandrade är beroende av den inföddes gästfrihet. Objektifiering gör det möjligt 

för den infödde att omvandla det obekanta i att vara invandrare till något bekant, att vara gäst 

hos någon52. Sociala kognitioner handlar om att människor bearbetar kunskap mellan yttre 

stimuli  och social handling. Det handlar om att bearbeta kunskap som finns i  människors 

50 Fransson och Norberg ”att lagstifta om diskriminering” 2007:9
51 Fransson och Norberg 2007:10
52 Augustsson 2005:52
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sociala miljö53. Sociala kognitioner består av tre beståndsdelar: uppmärksamhet, tillgänglighet 

och  minne.  Med  uppmärksamhet  menas  att  en  person  vid  bearbetningen  väljer  viss 

information och väljer bort annan. Den information som väljs ut tillskrivs en viss mening. 

Med tillgänglighet menas att viss information är tillgänglig för aktivering vid ett visst tillfälle. 

Den information som man oftare kommer i kontakt med är lättare tillgänglig. Med minne 

menas  att  all  social  information  lagras  i  minnet.  Det  kan  vara  lagrat  i  långtids-  eller 

korttidsminne och en person kan gå tillbaka i minnet och återkoppla till informationen54. En 

av  informanterna  menar  att  media  ofta  förmedlar  en  bild  av  att  de  flesta  kriminella  är 

invandrare. Detta menar hon gör att invandrare ofta pekas ut som kriminella i vardagliga livet. 

Vid tidpunkten för intervjun hade två rån begåtts i Boden, om detta säger hon:

”När det hände här, kiosken, blev rånad och vi alla… samma reflex… vi sa är det invandrare? VI  

också sa så” (Informant B)

Erving Goffman har som utgångspunkt att  när en person kommer i  kontakt med andra så 

skaffar man information om varandra eller så tillämpar man information man redan har om 

varandra. Exempel på information kan vara en persons pålitlighet, kompetens eller attityder. 

Detta gör att personerna kan definiera situationen och det gör att personen vet vad han/hon 

kan förvänta sig av den andre55. Det finns två olika sorters information att få om en annan 

person: tillgänglig och dold information. Tillgänglig information är bland annat en persons 

uppträdande, utseende och tidigare erfarenheter. Dold information finns i öppna medgivanden 

och i ofrivilligt expressivt beteende56. Citatet ovan kan vara ett ofrivilligt expressivt beteende. 

Om invandrare får höra av allmänheten att invandrare är kriminella kan de till slut övergå till 

att tänka så själva. En stämplingsteoretiker som heter Tannenbaum, menar att när samhället 

pekar ut någon som ond kan detta leda till att personen till slut accepterar den synen på sig 

själv och uppfattar sig så och till slut också beter sig därefter57. 

53 Augustsson 2005:44-45
54 Augustsson 2005:47
55 Augustsson 2005:81-83
56 Augustsson 2005:83
57 Sarnecki ”introduktion till kriminologi” 2003:181
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5. Kan integrationsarbetet utvecklas? 
Integrationsverket  har  i  rapporten ”ett  förlorat  år”  studerat  och analyserat  de insatser  och 

resultat som under introduktionens 12 första månader riktas mot personer som är nyanlända 

till  Sverige.  Undersökningen  är  baserad  på  3381  individer  som  är  folkbokförda  på  255 

kommuner i Sverige. Mätningen gjordes 12 månader efter det att individerna folkbokförts i 

kommunerna och den gjordes i form av enkäter. Av de 3381 enkäterna som skickades ut var 

2803  av  svaren  godtagbara  enkäter.  Boden  var  en  av  de  kommuner  som  deltog  i 

undersökningen.  I  rapporten  visar  de  på  områden  som  bör  förbättras.  Även 

finansdepartementet  har  publicerat  en  rapport,  DS  2007:4,  där  de  utvärderar 

integrationsåtgärder  gällande  arbetsmarknad  och  sysselsättning.  I  båda  rapporterna  finns 

förslag på förbättringar. Dessa gäller integrationsmål, styrdokument, arbetsmarknad, utökad 

integration, samverkan, validering, sfi och diskriminering. 

Integrationsmål:

Idag  behövs  mer  kunskap  om  vilka  insatser  som  påverkar  integrationsmålen  om  snabb 

etablering.  För  att  uppnå  detta  rekommenderas  kommunerna  att  följa  upp  och  utvärdera 

integrationen. Detta är alltså ett mål på makronivå som säger att kommunerna bör följa upp 

och utvärdera sitt integrationsarbete. I regeringens vårproposition 2007 kan man läsa om hur 

regeringen avser att belöna de kommuner som lyckas bra med sitt integrationsarbete: en extra 

ersättning  går  till  kommuner  som  under  2007  träffar  en  treårig  överenskommelse  om 

flyktingmottagande mellan 2007 och 2009. Den extra ersättningen innebär att kommunen får 

10 000 kronor  per  person som de tar  emot  och ytterligare  20 000 kronor för varje  vuxen 

person (18-64 år) som under det första året efter uppehållstillstånd har blivit godkänd i sfi, fått 

praktik eller arbete under en viss tid58. Ett arbetssätt som integrationsenheten i Boden jobbar 

med är att finns tillgängliga för invandrarna. De finns i samma byggnad som skolan, de har en 

bemannad reception och det finns inget krav på att man måste boka tid för möte om man har 

frågor.  Samordnaren  på  integrationsenheten  beskriver  det  som att  de  alltid  har  ”dörrarna 

öppna” för att invandrarna så snabbt som möjligt ska få svar på sina frågor. Samordnaren 

anser  det  vara  av  stor  vikt  att  ha  ett  personligt  handläggande  och  att  vara  öppen  mot 

invandrarna.  Om en person av någon anledning inte kan komma på ett  inbokat  möte gör 

integrationsenheten även hembesök59. Det är också viktigt att nyanlända fort får starta i ett 

introduktionsprogram och att  en kartläggning av personens erfarenheter görs.  När detta är 

58 vårpropositionen 2007, faktablad om 2007 års ekonomiska vårproposition.
59 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
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gjorts kan en individuell handlingsplan formas. Man bör satsa på språkutbildning och kontakt 

med arbetsmarknaden60. Integrationsverket pekar också på i sin utvärdering att många tidigare 

haft  en  tid  av  asylsökande  innan  uppehållstillstånd.  Dessa  personer  upplever  det  som ett 

tidsmässigt tomrum när de går och väntar på beslutet61. Informant B fick vänta nästan två år 

på beslut:

”Jag väntade så länge faktiskt, det är inte bra de gör så. Mycket tid vänta… det stora hål. Du kan inte  

gå till samhälle, du kan inte gå ut, ska du tillbaka? Man är utan mål. Det är inte bra att vänta så  

länge faktiskt, man kan inte ha mål. Och det är psykologiskt… det gör stor skada”. 

En förklaring av detta tidsmässiga tomrum är på micronivå  Johan Asplunds teori om social 

responsivitet. Asplund utgår från att en socialt responsiv människa lever upp i andras närvaro. 

En person som är socialt responsiv uppmärksammar andra personer och en persons beteende 

är ett gensvar på den andres beteende och vice versa. Det handlar alltså om ett rollövertagande 

där den ena personen kan ta vid och slutföra en annan persons beteende. Enligt Asplund är en 

responsiv  person  som  isoleras  både  utan  liv  och  utan  mål62.  Social  responsivitet,  menar 

Asplund, finns utanför individen i ett socialt system och individen är därför en produkt av den 

sociala responsiviteten63. Enligt detta synsätt är det alltså viktigt att en person snabbt erbjuds 

stöd för att kunna etablera sig i samhället. Integrationsenheten i Boden har som mål att från 

och med hösten 2008 ska alla inskrivna ha heltidssysselsättning från dag ett64. 

Två av informanterna menar att Sverige måste se över integrationen på så sätt att svenskar 

också måste vara del i integrationen och lära sig att acceptera människor från andra länder. De 

menar att man måste accepteras som den man är och att invandrare inte ska tvingas till att bli 

svenskar.  De  menar  att  man  ska  få  ha  kvar  sin  tradition  och  sin  identitet  men  att  alla 

invandrare absolut måste lära sig språket:

”Jag är inte svensk. Men du kan säga till mig att jag måste lära mig svenska, det är en annan sak. Jag  

vet det, jag måste kunna ha kontakt med människor, jag måste kunna gå till affären och handla. Men  

det är för min skull, inte bara för svenskars skull”. (Informant B)

Dessa två informanter menar att om Sverige inte vill acceptera människor från andra länder är 

det bättre att inte ta emot invandrare. Även de två informanter som varit lång tid i Sverige 

60 DS 2007:4, 2007:144-145
61 INT 23-06-1483, 2007:13
62 Augustsson 2005:76
63 Augustsson 2005:77
64 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
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menar att integrationspolitiken måste ses över och att Sverige som land måste se över hur 

många de kan hjälpa innan de tar emot invandrare. En av informanterna hävdar också att för 

att lösa problemen med integration måste man först lösa problemet med arbetslöshet. 

Styrdokument:

Integrationsverket påpekar vikten av formella resultat- och styrmedel. Det är svårt att uppnå 

en  effektiv  integration  när  det  inte  finns  formella  medel  för  mål-  och  resultatstyrning  på 

verksamhetsnivå. Att arbeta för förändring utan att ha dessa medel har visat sig ta onödigt 

lång tid, det gör det också svårare att få en likvärdig och nationellt enhetlig introduktion. 

Utan  formella  styrmedel  är  det  lokala  politiska beslut  som avgör vilken introduktion  den 

nyanlände  får65.  De  styrdokument  som  integrationsenheten  i  Boden  arbetar  efter  är 

förordningen om statlig ersättning för kommunalt flyktingmottagande, SFS 1990:927, lagen 

om introduktionsersättning till flyktingar och andra utlänningar, SFS 1992:1068 samt ett eget 

styrdokument som enhetens samordnare sammanställt. Samordnaren för integrationsenheten i 

Boden har delad syn på formella styrdokument. Detta för att de kommunala förutsättningarna 

skulle  gå  förlorade  om  styrdokumenten  centralstyrdes.  Hon  menar  att  eftersom  att  alla 

kommuner har olika förutsättningar så skulle det inte fungera att centralstyra. Dock menar 

hon  att  vissa  delar  skulle  kunna  styras  centralt,  exempelvis  nivån  och  reglerna  för 

introduktionsersättningen. Hon säger också:

”Men det är ju inga regleringsbrev och det var svårt för mig som har jobbat på en statlig myndighet  

länge. Då har man olika lagrum och man har också regleringsbrev varje år som kommer uppifrån så  

det känns ju som tryggt och rättssäkert”. 

Benny Carlson, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet har studerat integrationen i 

Minneapolis, USA. Han har där studerat somalier som startat egna företag. Sverige har få 

somaliska  företag  medan  staden  Minneapolis  har  1200  stycken.  Enligt  Carlson  beror 

skillnaden mellan länderna på att i Sverige styrs allting av myndigheter medan USA ger större 

utrymme för den enskilda individens egna initiativ. Vidare menar han att USA ger utrymme 

för både samhälle, grupp och individ. I Sverige, menar han, försvinner gruppen eftersom att 

man försöker integrera invandrare genom att sprida ut dem. Carlson menar att om man som i 

USA låter grupperna bestå och skapa egna enheter så får man mer dynamik i samhället. USA 

har också ett enklare regelverk med mindre byråkrati som är mer öppet för att tillmötesgå 

65 INT 23-06-1483, 2007:22

28



invandrare. Detta är enligt Carlson en skillnad mellan Sverige och USA66.  Det finns dock 

problem med att göra jämförelser mellan olika länders integration eftersom att reglerna om 

vilka som beviljas uppehållstillstånd skiljer  sig åt mellan olika länder67.  USA är ett  av de 

länder där invandringen till största del består av arbetskraftsinvandring vilket skiljer sig från 

Sverige där största delen av invandringen är flyktinginvandring och anhöriginvandring68. 

Arbetsmarknad:

Enligt  integrationsverket  måste  kommunerna  se  de  nyanlända  som en resurs  och  inte  ett 

problem. Introduktionen kan användas för att snabbt få fram kompetent arbetskraft69. Inom 

Bodens kommun har man tagit fasta på detta genom att  lägga introduktionsenheten under 

näringslivsförvaltningen istället för socialtjänsten. Detta beslut togs med den motiveringen att 

invandring inte är ett socialt problem utan att man ska se möjligheterna med att aktivt ta emot 

invandrare.  Problemet  med detta  var  att  ingen från  näringslivsförvaltningen  tidigare  hade 

arbetat  med  invandrare.  För  att  lösa  detta  anställdes  en  person  som  samordnare  på 

integrationsenheten.  Den personen hade tidigare arbetat  på migrationsverket och hade stor 

erfarenhet  av att  arbeta med invandrare70.  Informanterna i  uppsatsen menar  att  målet  med 

arbete är ett bra mål men att det finns problem. Informant B säger:

”Integrationsmål… invandrare ska jobba, de tvingas att jobba därför. Det är helt okej, det är ett bra  

mål! Men det finns inte jobb. Det finns inte sådan organisation som hjälper för att hitta jobb. Vi  

känner inte samhället så mycket. Till exempel arbetsförmedlingen, jag hade en assistent. Han sa till  

mig: gå och sök  jobb, gå till företagare. Det är så konstigt, vi gör inte så. Därför det är integration 

samtidigt där, olika kulturer, olika vanor. Kanske ni brukar, men vi brukar inte. Man måste få hjälp.  

Men vi är bara ensamma i samhället faktiskt. Gå och gör, gå och gör, man kan inte göra och man ger  

upp” 

Även i  DS 2007:4 kan man läsa om detta  problem. Invandrares  normer,  sökaktivitet  och 

incitament  att  söka  arbete  kan  skilja  sig  från  andra  grupper.  Det  kan  handla  om vilken 

inställning man har till att förvärvsarbeta samt vilka kanaler man har tillgång till när man ska 

söka arbete71. När ett nätverk finns är det ofta så att utrikes födda personers nätverk består av 

personer med icke-kvalificerade yrken medan personer födda i Sverige ofta har ett nätverk av 

66 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/article34887.ece
67 DS 2007:4, 2007:34-35
68 DS 2007:4, 2007:37
69 INT 23-06-1483, 2007:32
70 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
71 DS 2007:4, 2007:47
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personer med kvalificerade yrken72. Integrationsenheten i Boden arbetar aktivt för att hjälpa 

personer att bygga upp svenska nätverk, exempelvis genom att förmedla praktikplatser73. 

Integrationsverket menar att de nyanlända ska ses som en resurs på arbetsmarknaden. Man 

vill se satsningar på åtgärder som kan hjälpa personer att komma in på arbetsmarknaden. Alla 

informanter  i  studien uppger att  arbete är viktigt men att  det inte är pengarna som är det 

avgörande  utan  att  ha  en  sysselsättning  och att  känna att  man bidrar  till  samhället.  Från 

regeringens sida skriver man i vårbudgetspropositionen 2007 att man ska satsa på instegsjobb. 

Det  är  en  subventionerad  anställning  inom privat  eller  offentlig  sektor.  Anställningen  är 

kopplad till att man deltar i sfi eller att man uppnått resultat i sfi. Instegsjobben ska också 

innehålla  tydliga  handledande  inslag.  Jobben  är  riktade  till  asylsökande  som  fått 

uppehållstillstånd,  kvotflyktingar  och  anhöriga  under  de  första  18  månaderna  efter 

uppehållstillstånd.  För  instegsjobben  avsatte  regeringen  100  miljoner  kronor  under  2007. 

Mellan åren 2008 och 2010 ska 400 miljoner kronor per år avsättas till instegsjobb74. Bland de 

inskrivna  på  integrationsenheten  i  Boden  har  fyra  personer  instegsjobb  på  halvtid  i 

kombination med sfi på halvtid75. Både den statliga och kommunala arbetsmarknadspolitiken 

behöver ses över. Svaga grupper på arbetsmarknaden bör prioriteras76. Informant A i studien 

säger följande:

”Man hörde om Sverige att det var jämlikt. Men man ser att det är inte så. Jag kom och jag var  

invandrare. Invandrare har liten chans att klara sig i samhället”. 

Elsie  Franzén  skriver  i  boken  ”att  bryta  upp  och  byta  land”  om  något  hon  kallar  för 

”språkparadoxen”. Med detta menas att en person inte får ett arbete för att han/hon bedöms 

vara för dålig på svenska språket. Samtidigt som det är just ett arbete som han/hon behöver 

för öva sig på språket och bli bättre på svenska77. Detta problem arbetar integrationsenheten i 

Boden med. Innan någon som är inskriven hos dem går vidare till arbetsförmedlingen så har 

en samverkansgrupp bestående av bland annat  integrationsenheten och sfi  bedömt att  den 

personen är redo för att börja söka arbete78. 

I DS 2007:4 kan man läsa att nästan 47 procent av de yrkesverksamma män som är födda i 

Sverige har ett kvalificerat yrke, för män som är födda i Afrika eller Sydeuropa är siffran 
72 DS 2007:4, 2007:81-82
73 Bodens kommun ”ny i Boden”
74 vårpropositionen 2007, faktablad om 2007 års ekonomiska vårproposition. 
75 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-04-21
76 DS 2007:4, 2007:144-145
77 Franzén ”att bryta upp och byta land” 2001:38
78 Anna-Maria Lundkvist-Monrou 2008-03-25
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mindre än 20 procent79. Arbetslivserfarenhet från Sverige påverkar starkt möjligheten till att 

få  arbete  i  Sverige.  Bland dem som kommer  som nyanlända  till  Sverige  har  ungefär  60 

procent  arbetslivserfarenhet från hemlandet.  Det är stor skillnad mellan kvinnor och män, 

ungefär 80 procent av männen har arbetslivserfarenhet från hemlandet medan 40 procent av 

kvinnorna  har  det80.  Denna  genusskillnad  arbetar  integrationsenheten  i  Boden  aktivt  med 

genom att under inskrivningen på enheten informera om att även kvinnor jobbar i Sverige. De 

har sett  att  det oftast är så att  om man förvärvsarbetat i hemlandet så vill man göra det i 

Sverige också81. Att påpeka att kvinnor också arbetar i Sverige är viktigt för de personer som 

kommer  från  kulturer  där  det  är  ovanligt  att  kvinnor  förvärvsarbetar.  När  man  ser  på 

arbetslivserfarenhet  från  Sverige  så  kan  man  se  att  utrikes  födda  män  är  kraftigt 

överrepresenterade  i  hotell-  och  restaurangbranschen.  Utrikes  födda  kvinnor  är 

överrepresenterade i industri, hotell och restaurang samt privat service82. 

Utökad integration:

Integrationsverket  rekommenderar  att  även  de  personer  som  inte  omfattas  av 

erättningsförordningen men behöver introduktionsinsatser ska erbjudas dessa. Oftast är det 

bara de personer som omfattas av förordningen som erbjuds andra integrationsåtgärder än sfi. 

Detta beror på att det är endast för de personerna som kommunen får den extra ersättningen83. 

För att  som anhöriginvandrare omfattas  av ersättningsförordningen måste man återförenas 

med familjen inom en viss tid84.  För att omfattas av lagen om introduktionsersättning ska 

återförening med anhörig ske inom två år från det att personen som han/hon har anknytning 

till först togs emot i en kommun85.  Detta är ett mål på makro-mikronivå. Integrationsverket 

vill  att  fler personer ska erbjudas hjälp,  förändringen ska ske på makronivå medan denna 

åtgärd är riktad direkt mot individerna på mikronivå. På integrationsenheten i Boden anser 

man att fler skulle erbjudas introduktionsstöd men att det på grund av ekonomiska skäl inte är 

möjligt.  Samordnaren  för  integrationsenheten  i  Boden  skulle  önska  att 

introduktionsprogrammet var mer innehållsrikt. Hon skulle vilja att de kunde erbjuda sex- och 

samlevnadsundervisning, fler studiebesök på arbetsplatser och myndigheter. Hon skulle också 

önska att introduktionen till samhällslivet gick snabbare än idag86. 

79 DS 2007:4, 2007:64
80 DS 2007:4, 2007:61
81 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
82 DS 2007:4, 2007:61-62
83 INT 23-06-1483, 2007:46
84 INT 23-06-1483, 2007:48
85 SFS 1992:1068 §4
86 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-05-05
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Samverkan:

Målet när det gäller samverkan är ett tydligt mål på makronivå där man vill få berörda parter 

att samverka. Integrationsverket har arbetat med att initiera och utveckla centrala, regionala 

och lokala överenskommelser kring samverkan. De har också arbetat med att ge stöd och råd 

till involverade parter och att verka för kunskapsspridning87. Inom Bodens kommun har man 

en samverkansgrupp bestående av integrationsenheten, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, sfi 

och praktikplatser där de nyanlända finns. Gruppen träffas en gång i månaden och på det 

mötet är all sekretess löst. För att bryta sekretessen har individen först godkänt det genom att 

skriva på ett avtal. På mötet diskuteras ett antal individer som man anser är redo att gå vidare i 

introduktionen,  genom  att  exempelvis  börja  söka  arbete  eller  gå  ut  på  praktik88.  Om 

samverkan säger samordnaren på integrationsenheten:

”Allting finns här i huset och vi är alla samma förvaltning. Men det betyder ju inte att man kommer  

och allt är färdigt och alla samarbetar med varandra, inte alls. Det var nog den största utmaningen… 

att få alla att tänka att vi måste samarbeta. Det är ju min roll som samordnare, alltså att alla gör det  

de ska men att vi ändå arbetar mot samma mål, att vi har ett gemensamt mål”.

Validering:

Att arbetsgivare har svårt att bedöma kompetensen kan leda till statisk diskriminering89. För 

att underlätta för arbetsgivare att bedöma en utländsk persons arbetslivserfarenhet används 

validering. Man jämför då den utländska kompetensen med de svenska kraven90. Det finns 

ingen nationell myndighet som har ansvaret för valideringen utan det är olika myndigheter 

som  ansvarar  för  denna.  Högskoleverket  bedömer  utländsk  avslutad  högskoleutbildning, 

verket för högskoleservice bedömer utländsk gymnasieutbildning. Detta gäller dock bara om 

personen vill få sin gymnasieutbildning validerad för att kunna söka till högskola i Sverige. 

Är det för annat syfte finns det ingen särskild myndighet som ansvarar för valideringen91. 

Integrationsenheten i Boden försöker hjälpa de inskrivna att översätta betygen från hemlandet 

så att de ska veta vilken deras utbildning är i Sverige. Detta görs för att invandrarna inte ska 

behöva stå och vänta länge utan veta hur de kan gå vidare92.  Valideringen är viktigt,  när 

strukturen för ekonomin förändras kan detta leda till att kraven för anställningsbarhet ökar. 

87 INT 23-06-1483, 2007:20
88 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
89 DS 2007:4, 2007:144-145
90 DS 2007:4, 2007:119
91 DS 2007:4, 2007:120
92 Anna-Maria Lundkvist-Monroy 2008-03-25
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Det kan drabba utrikes födda om det exempelvis är så att företagen tycker att dessa personer 

är svårare att anställa för att det är svårt att validera deras tidigare erfarenheter93. 

Sfi:

Förbättring av sfi kan vara att utbildningen blir mer flexibel, samt att både lärare och elever 

ska sträva efter att den ska vara effektiv94. En åtgärd på makronivå är att regeringen satsar 

resurser på detta område. I vårpropositionen 2007 föreslår regeringen att inspektionen av sfi 

ska  intensifieras  för  att  säkerställa  att  ambitionerna  om  kvalitet  och  resultat  uppnås. 

Kompetensutvecklingen  av  lärare  i  sfi  utvidgas  på  så  sätt  att  kommunerna  i  större 

utsträckning kompenseras för de vikariekostnader som uppstår i samband med fortbildning av 

lärare. Mellan 2008 och 2010 avsätter regeringen 17 miljoner kronor per år till detta95. En av 

informanterna  fick  vänta  länge  på  den  fördjupade  utbildningen  i  sfi,  det  fanns  då  ingen 

utbildad lärare som kunde undervisa i den fördjupade kursen. Dagens nyheter visar på statistik 

från Stockholms universitet som säger att i hela landet är det endast åtta procent av lärarna på 

sfi  som  har  både  lärarutbildning  och  relevant  formell  ämneskompetens.  Inger  Lindberg, 

professor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet menar att förklaringarna till 

misslyckanden i  sfi  är  utbildningens bristande kompetens  samt att  studenterna har  väldigt 

olika utbildningsbakgrund96. I DS 2007:4 visar författarna på att det är fler utrikes födda än 

inrikes födda som bara har en förgymnasial utbildning. Denna utbildning kan också skilja sig 

år  mellan  olika  länder,  i  många  länder  är  en  sådan  utbildning  kortare  än  den  svenska 

grundskolan97.

Diskriminering: 

All  diskriminering  måste  bekämpas.  Detta  kan  ske  både  genom  lagstiftning  och  genom 

informationsspridning98. De informanter som varit kortare tid i Sverige kan båda berätta om 

tillfällen där de diskriminerats. Dels på så sätt att de inte fått arbete men också att de under 

praktikperioder diskriminerats. De påpekar också att det är viktigt att Sverige har kunskap om 

andra kulturer eftersom landet aktivt tar emot invandrare. 

93 DS 2007:4, 2007:47
94 DS 2007:4, 2007:144-145
95 vårpropositionen 2007, faktablad om 2007 års ekonomiska vårproposition.
96 Dagens Nyheter 19 februari 2008
97 DS 2007:4, 2007:51
98 DS 2007:4, 2007:144-145
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Sammanfattning när det gäller en utvecklad integration

De  förändringar  som  presenteras  rör  både  makro-  mellan-  och  mikronivå.  Att  se  över 

integrationsmålen och integrationspolitiken är mål på makronivå. Informanterna önskar också 

åtgärder  på  mellannivå  där  svenska  personer  får  kunskap  om  utländska  kulturer  och 

traditioner. Detta för att förbättra de upplevelser som finns på mikronivå. Även att se över 

styrdokument,  arbetsmarknad,  validering  och sfi  är  åtgärder  på  makronivå.  Målet  om att 

bekämpa diskriminering föreslås genomföras både genom informationsspridning och genom 

lagstiftning. Lagstiftning är en åtgärd på makronivå medan informationsspridning kan ske på 

mellannivå. Sammanfattningsvis kan sägas att åtgärder bör göras på makro- och mellannivå 

för att ge fler positiva upplevelser på mikronivå. 

Hur klarar sig invandrare som inte erbjuds introduktionsstöd?

De två av mina informanter som varit lång tid i Sverige menar att man själv måste kämpa för 

att lyckas med att komma in i samhället: 

”Jag tror det beror mycket på en själv, man måste visa att man vill jobba. Hade vi inte haft jobb och  

svenska vänner hade vi inte kommit så långt som vi har kommit idag. Vi har ju eget hus, bil och jobb”.  

(Informant C)

Även samordnaren för  integrationsenheten  berättar  om de  personer  som inte  omfattas  av 

förordningen som ger dem rätt till introduktionsstöd:

”Och de som lyckas bäst egentligen i  samhället,  det är de som inte får någon hjälp alls,  de som 

kommer som anhöringinvandrare och de tillhör inte  oss,  inte  migrationsverket  utan...  de får inga  

pengar någonstans ifrån. De slår ju sig fram och klarar sig ändå”.

Hon kan inte ge någon direkt förklaring till detta fenomen. En teori som delvis skulle kunna 

förklara detta är social loafing. Det innebär att  motivationen minskar ju större grupp man 

befinner sig i. Detta leder till att gruppens resultat försämras. Detta innebär att vissa personer 

anstränger sig mindre när de vet att andra jobbar med samma uppgift, de har då möjligheten 

att ”gömma sig” i gruppen99. En person som invandrar till Sverige och inte erbjuds någon 

hjälp,  varken  ekonomisk  eller  social,  kan  alltså  vara  mera  motiverad  att  etablera  sig  i 

samhället för att det inte finns något stöd att ”luta sig mot”. 

99 Svedberg ”gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap” 2007:114
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6. Avslutande diskussion
Man kan se att även om integrationsarbetet utvecklas så finns det fortfarande saker kvar att 

förbättra. Integrationsenheten i Bodens kommun öppnade inte förrän 2006 vilket gör att de 

ännu är en relativt  ny verksamhet.  Den öppnade i  samband med att  många personer fick 

uppehållstillstånd och behövde hjälp med att introduceras i samhället. Trots detta anser jag att 

integrationsenheten  i  Bodens  kommun  redan  idag  har  insatser  inom  de  områden  som 

integrationsverket  och finansdepartementet  pekar på som bristfälliga.  Integrationsenheten i 

Boden arbetar på ett brett plan med de individer som finns inskrivna. De har enskilda samtal 

och de finns tillgängliga för att hjälpa till när problem och frågor uppstår. Att de även gör 

hembesök  hos  de  personer  som inte  har  möjlighet  att  komma  på  möten  tyder  på  att  de 

respekterar  individerna  och  tillmötesgår  olika  personers  individuella  behov.  De  har 

verksamhet  för  vuxna,  även  föräldralediga  kvinnor  samt  att  de  medverkar  i 

samverkansgrupper  som  rör  barnen.  Detta  är  en  styrka  eftersom  att  det  gör 

integrationsenheten till en central punkt i invandrarnas integration. Invandrarna kan vända sig 

till ett ställe som har samlad information om just deras ärende. 

Dock finns det brister med integrationen. En samlad åsikt från informanterna i denna uppsats 

är att det är svårt att få arbete. Informanterna efterfrågar en översikt av integrationspolitiken. 

De menar att  man som land inte ska ta emot fler invandrare än man klarar av att  hjälpa. 

Arbetsplatser är en viktig socialisationsagent  för vuxna människor,  det är ett  steg in i det 

svenska  samhället.  Utan  arbete  är  det  svårt  att  skapa  sociala  nätverk,  vilket  enligt 

informanterna lätt leder till att invandrare bara umgås med invandrare. Svenskar upplevs som 

en  svår  grupp  att  få  kontakt  med  när  man  kommer  som invandrare  till  Sverige.  De  två 

informanter som varit länge i Sverige har dock många svenska vänner samt fast arbete. 

Syftet med studien var att undersöka om integrationsarbetet i Bodens kommun kan utvecklas. 

Svaret  på  den  frågan  måste  bli:  ja.  Framförallt  är  det  förändringar  på  makronivå  som 

efterfrågas, exempelvis en översikt av introduktionsmålen och vad som gör det möjligt att 

uppnå dessa mål. En annan förändring är att på mellannivå utveckla verksamheten och göra 

den  bredare  genom  exempelvis  nya  inslag  och  fler  studiebesök  på  arbetsplatser  och 

myndigheter.  Att  kunna  erbjuda  fler  personer  introduktionsstöd  är  också  önskvärt  men  i 

dagens läge inte genomförbart av ekonomiska skäl. 
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När verksamheten i Bodens kommun jämförs med de nationella utvärderingarna kan man se 

att verksamheten i Boden har kommit långt. Många av de problem som finns nationellt har 

Boden tagit tag i. En anledning till detta kan vara att Boden är en liten stad där det är lättare 

att ha en överblick över de personer som tar del av verksamheten. Att ha direktkontakt med 

alla de personer som finns inskrivna gör att man snabbare kan se vilka brister som behöver 

åtgärdas. Att göra en internationell jämförelse när det gäller resultaten av integration är en 

svår uppgift eftersom att olika länder har olika villkor för vilka som beviljas uppehållstillstånd 

och inte.  USA som nämns i  uppsatsen har andra villkor än Sverige,  där är det mestadels 

arbetskraftsinvandring, vilket innebär att personerna vet innan de kommer till landet att de 

kommer att ha arbete. Sverige däremot har mest flykting- och anhöriginvandring vilket gör att 

de är i en annan situation när de kommer till det nya landet. 

Metoden med intervjuer och utvärderingar som bas ger en bra bild av verksamheten samt 

upplevelserna av de olika insatserna på området. Med mer tid att disponera skulle det ha varit 

önskvärt  med fler  intervjuer samt deltagande observationer  där de olika åtgärderna kunde 

studeras.  Det  hade  varit  intressant  att  även  intervjua  yngre  människor  som invandrat  till 

Sverige för att  se om de upplever integrationen på ett  annat  sätt.  Ett  intressant tema som 

framkom under arbetet med uppsatsen var det att de personer som inte erbjuds hjälp trots det 

klarar sig bra. Enligt integrationsenheten är detta den grupp av människor som klarar sig bäst. 

Frågan om vad detta  beror  på  faller  dock utanför  denna uppsats  syfte.  Detta  skulle  vara 

mycket intressant att undersöka i en annan studie. 
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Bilaga 1 – Introduktionsersättningens storlek

Ensamstående (över 29 år) 7370 kronor/månad
Ensamstående (under 29 år eller m. barn) 6870 kronor/månad
Sammanboende (över 29 år) 5650 kronor/månad
Sammanboende (under 29 år eller m. barn) 5150 kronor/månad 

För sammanboende regleras den gemensamma hushållskostnaden beroende på hur många 

personer som bor i hushållet:

Antal individer Gemensamma hushållskostnader
1 830/pers (totalt)
2 465/pers
3 387/pers
4 335/pers
5 306/pers
6 290/pers
7 273/pers 

För barn gäller följande tillägg:
Ålder Tillägg
- 1 år 510 kronor
1-2 år 720 kronor
3 år 400 kronor
4-6 år 720 kronor
7-10 år 930 kronor
11-14 år 1220 kronor
15-18 år 1500 kronor 
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Bilaga 2 – de inskrivna på integrationsenheten 

asylsökande 129 personer
kvotflyktingar 26 personer
anknytning 15 personer 

Barn under 18 år 56 personer
Personer i praktik 12 personer
Instegsjobb (50% studier 50% arbete) 4 personer
Regelrätt heltidsarbete 5 personer
Föräldraledighet 8 personer (kvinnor)
Heltidssjukskrivna 2 personer
SFI-studerande 83 personer 
Totalt: 170
Personerna som var inskrivna i april hade följande medborgarskap:

Medborgarskap Antal
Afghanistan 2
Armenien 1
Angola 6
Burundi 1
Demokratiska republiken Kongo 16
Serbien och Montenegro 6
Eritrea 2
Etiopien 6
Guinea 1
Israel 2
Irak 75
Iran 3
Libanon 1
Libyen 8
Pakistan 7
Sverige 2
Sierra Leone 1
Somalia 6
Syrien 7
Turkmenistan 1
Turkiet 2
Statslös 1
Upphört land 1
Totalt: 170
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