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Abstrakt 

 

De flyktingströmmar som drabbat både Europa och Sverige på senare år har gjort att 

integrationsarbetet i kommunerna kommit att bli en viktig del i deras arbete att inkludera nya 

individer i samhället. 

Syftet med vår uppsats är att lyfta fram hur integrationen av nyanlända ser ut i olika 

kommuner i Sverige och målet är att belysa de svårigheter och ambitionen är att påvisa vikten 

av att inkluderas i samhället på ett tidigt stadie. Studien är kvalitativ och med hjälp av 

intervjuer tolkades sedan materialet. 

Vi bearbetade materialet utifrån teorierna Elias & Scotsons etablerade och outsiders och 

Bourdieus sociala kapital samt Ahrne & Papakostas om organisationer där studien visar att det 

finns svårigheter med fördomar och rykten, socialt kapital och organisationers samt politikens 

betydelse för inkludering i samhället. Materialet visade både på ett positivt och negativt sätt 

om hur kommunerna arbetar med integration och inkludering av nyanlända. 

Vår studie tyder på att kommunerna arbetar intensivt med integrationsarbetet men de befinner 

sig på olika nivåer. Sammantaget visar det sig att ett mindre samarbete förekommer mellan 

organisationerna Migrationsverket och kommunen vilket kan resultera till en sämre 

integration av de nyanlända. 

 

Nyckelord: integration / inkludering, organisationer, politik, samverkan, socialt kapital, vi och 

dom. 

 

Abstract 

 

The refugees suffered both in Europe and Sweden in recent years and has made 

integration work in the municipalities to become an important part of their work to include 

new individuals in society. 

The purpose of this essay is to highlight how the integration of immigrants looks in different 

municipalities in Sweden and the aims is to demonstrate the importance of being included in 

the community at an early stage. The study is qualitative and with the help of our interviews 

we interpreted the material. 

We processed the material based on the theories Elias & Scotsons established and outsiders 

and Bourdieu's social capital and Ahrne & Papakostas about organizations and the study 

shows that there are difficulties with prejudice and rumors, social capital and organizations 

and policy essential for inclusion in society. The material showed both positive and negative 

ways on how municipalities work with integration and inclusion of immigrants. Our study 

suggests that municipalities are working intensively on integration, but they are at different 

levels over all. It turns out that there are a minor co-operation between the organization 

Immigration Service and the municipality, which may result in a lower integration of the 

immigrants.  

 

Keyword: integration / inclusion, organizations, politics, collaboration, social capital, us and 

them. 

 



Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack för all hjälp och stöd under arbetets gång till våra respondenter som 

ställt upp på direktintervjuer och mejlintervjuer, trots det hårda trycket som ligger på 

kommunernas integrationsenheter. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Henrik Stenberg och examinator Marta 

Cuesta på Högskolan i Halmstad som har hjälpt oss med tips och upplägg i vårt arbete med 

uppsatsen. 

 

 

                        Lollo Thelander & Martin Floris  

               Juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning och problemformulering .................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ............................................................................................................................... 3 

2.1 Svensk flyktingpolitik ........................................................................................................ 3 

2.2 Politiskt samverkansmål ................................................................................................... 3 

2.3 Definition nyanländ .......................................................................................................... 4 

2.4 Attityder hos invandrare ................................................................................................... 4 

2.5 Hjälp till självhjälp ........................................................................................................... 5 

2.6 Välkomstbok ...................................................................................................................... 5 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 6 

3.1 Invandrares ovilja till integration .................................................................................... 7 

3.2 Volontärarbete .................................................................................................................. 7 

3.3 Utbildningsval .................................................................................................................. 8 

3.4 Utbildningsnivå – landsbygd kontra storstad ................................................................... 9 

4. Teoretisk och begreppslig referensram ............................................................................ 10 

4.1 Vi och dom ...................................................................................................................... 10 

4.2 Positioner i samhället ..................................................................................................... 11 

4.3 Kommunerna som organisation ...................................................................................... 12 

5. Metod ................................................................................................................................... 13 

5.1 Hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv ......................................................................... 13 

5.2 Kvalitativ metod .............................................................................................................. 14 

5.3 Tillvägagångssätt och urval ........................................................................................... 15 

5.4 Reliabilitet och validitet .................................................................................................. 17 

5.5 Förförståelse och etiska aspekter ................................................................................... 18 

5.6 Reflektion ........................................................................................................................ 19 

6. Resultat ................................................................................................................................ 20 

6.1 Arbetet med integration och samhällsinformation ......................................................... 20 

6.2 Förutsättningar för integrationsarbetet ......................................................................... 25 

6.3 Svårigheter med integrationsarbetet .............................................................................. 26 

7. Analys .................................................................................................................................. 27 

7.1 Kommunernas arbete ...................................................................................................... 28 

7.2 Stärkt socialt kapital ....................................................................................................... 30 

8. Sammanfattning ................................................................................................................. 32 



8.1 Kort sammanfattning och analys .................................................................................... 32 

8.2 Reflektion av tidigare forskning ..................................................................................... 33 

8.3 Förslag på vidare forskning ........................................................................................... 33 

8.4 Egna reflektioner ............................................................................................................ 34 

 

Litteraturlista 

 

Bilagor 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning och problemformulering 

 

Perspektivet i vår studie är de svårigheter och möjligheter som kommunerna står inför 

organisatoriskt när det arbetar med inkludering av nyanlända. Politiker känner stor oro kring 

arbetslöshet, säkerhet och problem som kan uppkomma kring nyanländas integrering i 

samhället. Kommunerna upplever att samverkan med Migrationsverk är ett problem samt att 

detta kan försvåra inkluderingen av nyanlända då samverkan är en viktig del i deras arbete. 

I utredningen Sverige för nyanlända för flyktingmottagandet (SOU 2010:37) föreslår 

regeringen att samhällsorientering ska erbjudas alla invandrare över 18 år. I sitt betänkande 

vill man utöka samhällsorienteringen och målsättningen är lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett etniskt och kulturellt förflutet. Utökandet ska gälla alla vuxna men det gör 

inte lagen om etableringsinsatser för vissa invandrare (SOU 2010:197). Denna lag trädde i 

kraft januari 2012 där kriteriet gäller de mellan 20–65 år. 2016 ändrades kriteriet för vilka 

som har rätt till samhällskunskap och detta i den nya författningslagen (SOU 2013:156) om 

samhällsorientering för vissa invandrare. 

 

Kommunerna tar hjälp av volontärarbetare för att nyanlända ska inkluderas i samhället 

exempelvis med Röda Korset, Svenska kyrkan och idrottsföreningar. Svenska kyrkan har 

delaktighet i integrationsprocessen där de bjuder in och samtalar med nyanlända om hur det 

svenska samhället fungerar och är uppbyggt. 

Det kan vara till stor hjälp att få kunskap om det nya samhället utifrån de lagar, normer och 

regler som finns samt de oskrivna reglerna i de olika delarna i samhället. I dagsläget är det 

hårt tryck av nyanlända till Sveriges kommuner men det finns möjligheter för kommunerna att 

söka utökade medel för mottagande av invandrare för dess integration i samhället. 

I förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar kan 

kommuner söka extra bidrag för etablering av invandrare hos länsstyrelsen. Särskild 

beaktning tas till det som utvecklar en bättre samverkan mellan två kommuner i syfte att 

skapa god etablering och inkludering.    

 

Kommunerna har ett antal riktlinjer att förhålla sig till från regeringen och en av dessa är Lag 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning där kommunerna har 

bosättningsansvar vilket innebär att efter anvisning är kommunerna skyldiga att ta emot 

nyanlända som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Syftet är att de ska få 
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förutsättningar att etablera sig i samhället. Huvudtemat i vår uppsats är hur kommunen 

organisatoriskt arbetar med inkludering samt vilka problem som är förknippade med detta. 

Kommunerna vill få till en bättre samverkan för att kunna förbättra individers inkludering. 

Uppsatsen består av två stycken huvudämnen och handlar om hur kommuner arbetar med 

inkludering, vilka möjligheter och hinder som finns men också om att de konkreta projekt 

som tas upp uppfattas bidra till inkludering. Det första ligger på organisationsnivå, det andra 

har en sociologisk dimension som bl.a. förstås genom begreppet socialt kapital i analysen. 

Utifrån ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv tydliggör vi kommunernas svårigheter och 

möjligheter med integration.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

                                                                                                                                

Syftet med studien är att förstå hur kommuner som organisation arbetar strategiskt med 

integration. Vi vill ta reda på vilka eventuella problem som organisationen möter och vilka 

möjligheter som finns i integrationsarbetet för invandrare att inkluderas i samhället samt vilka 

resurser organisationerna har att tillgå. Även hur samverkan fungerar gentemot andra 

organisationer och individer samt hur interaktionen mellan organisation och individ ser ut i de 

olika kommunerna. 

                                                                                    

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar:             

Hur arbetar kommunerna som organisation i Sverige för att stärka inkluderingen av nyanlända 

och vilka problem och möjligheter omgärdar detta arbete? 

 

●     Vilka problem och möjligheter har kommunerna som organisation med 

integrationsarbetet? 

●     På vilket sätt arbetar kommunerna strategiskt och hur ser samverkan ut?   
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel redogör vi för den bakgrund till området som vi anser är relevant för vårt 

forskningsämne som är integration. Den forskning som vi har valt handlar om integrationens 

betydelse för den nyanlände. 

 

2.1 Svensk flyktingpolitik 

 

På 1960-talet förekom folkförflyttningar inom respektive land (intern migration) vilket 

innebar arbetskraftsförflyttning. Extern migration innebär folkförflyttningar mellan olika 

länder på grund av de sökte efter arbete eller på grund av politiskt förtryck grundat på 

etnicitet, religion och politisk övertygelse som orsak till flyktinginvandring. Den tidigaste 

arbetskraftsinvandringen skedde på 1960–70-talet när invandrare anställdes för att de ansågs 

vara en lönsam arbetskraft och flyktinginvandring har varit aktuellt sedan 1970-talet när 

invandrare behövde söka skydd i Sverige då det förekom oroligheter i det egna landet. 

Sveriges flyktingpolitik grundas på solidaritet sedan andra världskriget med utsatta 

människor. Det har skett en ökad flyktinginvandring på 1970-talet och som sedan fortsatte in 

på 1980- och 90-talet (Lidskog & Deniz, 2009). 

 

2.2 Politiskt samverkansmål 

 

”Den kulturella mångfalden är ett socialt fenomen och en politisk utmaning, den handlar om 

hur grupper av människor med olika kultur, kön, klass och ålder ska kunna leva tillsammans, 

olika men jämlika” (Lidskog och Deniz, 2009). 

Citatet ovan beskriver svårigheten med ett mångkulturellt samhälle där det hela handlar om att 

oliksinnade ska kunna leva jämsides i samhället på samma villkor.  

Invandringspolitiken skulle bli permanent utifrån jämställdhet i välfärden, trygghet på 

arbetsmarknaden, sociala- och politiska rättigheter i det svenska samhället när målen 

(jämlikhet, valfrihet och samverkan) för invandring fastställdes 1975. Invandrare skulle få lika 

rättigheter och skyldigheter som svenskar för att bevara och utveckla sitt språk, ursprung och 

kultur vilket jämlikhetsmålet innebar. Valfrihetsmålet innebar hur mycket invandrarna vill 

försvenskas eller bevara sin ursprungliga kultur samt språket. Samverkansmålet gällde 

samverkan mellan olika grupper till exempel mellan invandrargrupper och 

majoritetsbefolkningen samt invandrargrupper och minoritetsgrupper. 
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Vid en vändpunkt inom politiken i valfrihetsmålet markerades normer och värderingar i 

majoritetssamhället samt att kollektiva rättigheter avgränsades år 1986. Invandrarnas brist på 

politiskt inflytande fick till följd att de stigmatiserades och upplevdes som ett socialt problem 

när de inte fick någon framgång genom egenorganisering. Invandrarorganisationer var inte 

längre ett område för några politiska beslut och kulturrasism förekom i majoritetssamhället 

genom stigmatiserade normer och attityder. Majoritetssamhället ansåg att invandrarnas egen 

kultur var anledningen till att de var kulturellt underlägsna och därför led av brist på 

delaktighet i samhället. Sveriges regering slog fast (år 1996) målet att öka integrationen för att 

motverka svårighet med exempelvis arbetslöshet, segregering och rasism. 

År 1997 förändrades invandringspolitiken från att vara statligt till att vara allmängiltig 

integrationspolitik i samhällen, kommuner och landsting där berörda personer skulle arbeta 

med ömsesidig tolerans oberoende av individers bakgrund. Då Sverige är ett demokratiskt och 

mångkulturellt land ville Riksdagen undvika social kategorisering genom uppdelningen i vi 

och dom (Lidskog & Deniz, 2009). 

 

2.3 Definition nyanländ 

 

Olofsson (2009) definierar fem olika begrepp av befolkningsgrupper i samhället; dessa är 

individer som har samma ursprung (etnicitet), individer som inte tillhör 

majoritetsbefolkningen (etnisk minoritet), individer där en av föräldrarna har utländsk 

bakgrund (utländsk bakgrund) och båda föräldrar är födda i Sverige (infödda). Det sista 

begreppet är inte någon homogen grupp utan är en konstruerad grupp av individer som inte 

behöver ha något gemensamt med varandra (invandrare). 

Ahrne (2010) talar om intersektionalitets perspektivet som används för granskning av 

maktrelationer som hör ihop med social skiktning till exempel när en individ är beroende av 

arbetsgivare (organisation) för att kunna försörja sig. Ord som stater, medborgarskap, etnicitet 

och etniska skillnader hör samman med invånare som är medborgare i olika länder vilka har 

olika språk, kultur och religion. Perspektivet används även för granskning vid ojämlikhet i 

skärningspunkter av förtryck på grund av kön, klass och etnicitet. 

 

2.4 Attityder hos invandrare 

 

I en beställning från regeringen har Migrationsverket och sociologen Jose Alberto Diaz 

tillsammans i Integrationsverkets rapportserie om Integration och indikatorer (2004:03) har 

koncentrerat sig på tre arbetsområden (indikatorer). Studien utgår från attityder vilket handlar 
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om invandrarnas världsbild och tillgång till olika samhällsområden. Det andra området är 

värderingar och föreställningar i fråga om integration samt etnisk mångfald i det etablerade 

samhället som handlar om arbetsmarknad, boende och välfärd. Det tredje och sista området 

visar minoritetsgruppers perspektiv i integrationsprocesser vilket är nyanländas attityder till 

det nya samhället och deras personliga förväntningar angående deras situation. 

En framgångsrik modell för integration innehåller flera aktörer där långsiktigt arbete och 

samverkan pekar på ett lyckat indikatorsarbete. En statistisk måttstock (indikator) som inom 

ett visst samhällsområde är en generell dokumentation för de nämnda befolkningsgruppernas 

situation. Det är ett instrument för att analysera till exempel de insatser som myndigheter har 

gjort inom området integration av nyanlända Integrationsverkets rapportserie (2004:03). 

Ålund (2007) menar att det svenska samhället är indelat i svenskar och invandrare (vi och 

dom) där frågor rörande integration och exkludering är vanligt. 

 

2.5 Hjälp till självhjälp 

 

Empowerment har under senare tid kommit att bli ett begrepp som blivit populärt enligt 

Askheim & Starrin (2007) i samband när individen känner sig vara i socialt underläge. 

Begreppet empowerment har använts sedan 1920-talet i anknytning till diskussioner om social 

mobilisering och lokal utveckling. Begreppet empowerment innebär att individen vill ha makt 

och kontroll över sitt liv där makt relateras till något positivt medan ordet makt annars klingar 

negativt. Empowerment innebär en strävan efter en positiv människosyn och betraktar 

människan som ett aktivt och handlande subjekt där individen är medveten om vad som är 

bäst för den själv. 

 

2.6 Välkomstbok 

 

I ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, LO (Landsorganisationen) och ABF (Arbetarnas 

bildningsförbund) sammanställdes en Välkomstbok för nyanlända där syftet med boken var 

att skapa en introduktion till det svenska samhället. Boken innehåller samhällsinformation om 

demokrati, hur sjukvården fungerar och hur Arbets- och bostadsmarknaden ser ut i Sverige 

(abf.se). 

I projektarbetet Ny i Halmstad (2015) (Bilaga 2) samarbetade vi med Halmstad kommun om 

integration och samhällsinformation där vi gjorde gruppintervjuer med ca 30 personer mellan 

åldrarna 17–55 år. Resultatet visade exempelvis på att majoriteten av informanterna från 

asylboendet var i behov av att uppsöka sjukvård men de visste inte hur de skulle gå till väga. 
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Deltagare från asylboendet beskrev hur Röda Korset ordnade olika aktiviteter till exempel en 

tipsrunda om hur samhället fungerar utifrån regler, normer och lagar. Denna aktivitet hjälpte 

dem i att förstå samhället, ansåg de nyanlända. Projektet Ny i Halmstad (2015) var 

empowerment inriktat där vi ville ge de nyanlända en bredare kompetens, utökad självtillit 

och ett socialt stöd för att nå bättre delaktighet i det svenska samhället. 

Vi kan inte uttala oss något om utfallet av dessa två projekt Välkomstbok och Ny i Halmstad 

kommer att hjälpa nyanlända att integreras i kommuner och i samhället i stort då det inte har 

utvärderats, men framtiden får utvisa hur väl dessa två projekt har påverkat integrationen för 

nyanlända. 

3. Tidigare forskning   

 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som vi menar är relevant för vårt 

forskningsämne angående integration och inkludering på grund av oroligheter i vår omvärld 

där människor tvingas på flykt till ett bättre liv. Den forskning som vi valt handlar om 

inkluderingens betydelse för att bli en del av samhället. De vetenskapliga artiklar vi har valt 

lyfter fram problem och möjligheter med integration såsom politikers oro och organisationers 

strategiska arbete med klassfrågor, medborgarskap och utbildning. 

Enligt Lesińskas (2014) studie beskrivs att invandrare saknar viljan att integreras. I samhället 

har man den senaste tiden haft stora diskussioner i sociala medier att dagens nyanlända inte 

har viljan att integreras i samhället. 

Bauman (2008) tar upp en likvärdig befolkningskategori som beskrivs i Ålund (2007) där 

denna kategori har på senare år fått namnet underklass och benämningen arbetarklass som en 

gång var brukligt håller på att förlora sin betydelse. Bauman (2008) anser vidare att 

människor som tillhör underklassen uppfattas som onyttiga för samhället. Denna uppfattning 

om nyanlända i dagens samhälle är vanlig. 

Chen & Wang (2015) menar att den nya generationens immigranter har en större ekonomisk 

utveckling och att de har ett bredare socialt kapital än andra generationers immigranter på 

grund av bättre utbildning samt större närhet till värdlandet Kina. 

Handy & Greenspan (2009;2008) menar att forskning visar att ett aktivt deltagande genom 

volontärarbete i olika organisationer bidrar till ett större socialt kapital. 
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3.1 Invandrares ovilja till integration 

   

Lesińska (2014) beskriver massinvandring och integrering av minoriteter i Europa och menar 

att politiker känner oro kring arbetslöshet och säkerhet gentemot invandrare, när politikerna 

talar om invandrares ovillighet att integrera sig i samhället. Invandrare framställs som 

kriminella av de infödda i ett klimat av misstänksamhet och fientlighet från 

samhällsmedborgarna vilket försämrar invandrares rättigheter. Vidare menar Lesińska (2014) 

att politiker anser att mångkulturalism är resultatlöst och lägger istället fram mer 

verklighetsförankrade strategier för att öka integrationen. De politiska ledarna lägger fram att 

invandring skapar olagliga mönster som ska undvikas genom att avstå från stigmatisering och 

rasistiska ord som är en viktig del i integrationen. Muslimer beskylls för undermålig 

integration där de bildar en självsegregation i segregerade områden med egen lag (Sharia) 

som ställs över lagen som gäller i samhället. Högerpopulistiska politiker beskyller 

invandrarna för sociala olägenheter som bidragit till ett klimat av rädsla och fientlighet mot 

utlänningar. Dessa högerpopulistiska politiker lägger fram ord som främmande invasion, 

övertagande av landet och välfärds parasitism för att oroa, beskylla och uppvigla. 

Enligt Lesińska (2014) har Europa alltid öppnat sin dörr för flyktingar och är mångkulturellt 

där olika kulturer främjas utifrån etisk mångfald. Trots detta finns ändå ett klimat av oro och 

instabilitet i Europa som har föranletts av säkerhetsfrågor och djup ekonomisk kris. 

För att minska det som beskrivs ovan att invandrare framställs som sämre medborgare av de 

etablerade i samhället kan kommunerna ge verktyg och motivera de nyanlända för att de 

själva ska använda verktygen för att kunna lära sig förstå samhället de lever i. Där de vill att 

nyanlända ska ta egna initiativ till kontakt med andra individer i samhället för att lättare förstå 

kultur, normer och värderingar. Om empowerment är ett fullgott sätt att arbeta utifrån när det 

handlar om integration kan vi inte uttalas oss om på grund av att empowerment är svårt att 

mäta, men vi anser att det kan vara ett gott sätt att hantera problemet med integration. 

 

3.2 Volontärarbete 

 

Handy & Greenspans (2009;2008) artikel handlar om att volontärarbete påverkar nyanlända 

att få tillbaka ett socialt- och mänskligt kapital som nyanlända har förlorat i 

migrationsprocessen. Handy & Greenspan (2009;2008) har analyserat empiriskt material och 

gjort djupintervjuer när de undersökte volontärarbetets betydelse för nyanlända i fyra 

kanadensiska städer där författarna till artikeln menar att detta har en positiv betydelse för hur 
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nyanlända integrerar sig i samhället. Som nyanländ stöter de på språkbarriärer, kulturella 

hinder och diskriminering som begränsar deras möjligheter att knyta an socialt och 

yrkesmässigt för att uppnå en god integration. Enligt artikeln finns det en viss oenighet om ett 

aktivt deltagande i exempelvis idrottsföreningar, sociala klubbar, församlingar eller 

organisationer som ökar det sociala kapitalet hos individer. Forskning visar att ett aktivt 

deltagande genom volontärarbete bidrar till ett större socialt kapital vilket författarna av 

artikeln är benägna att hålla med om. Resultatet visar att nyanlända som utför volontärarbete 

vill i första hand ha ett socialt kapital istället för att komma in på arbetsmarknaden. Stort 

intresse ligger i att lära sig språket och kulturen. Volontärarbete i exempelvis församlingar 

utvecklar ett större nätverk genom de medlemmar som finns då församlingen har ett stort 

nätverk i samhället till fördel för nyanlända. 

Resultatet pekar på ett par fördelar när det handlar om volontärarbete som ökar det sociala 

kapitalet. Trots detta krävs det mer forskning för att veta mer specifikt om vad det är som gör 

att integrationen kan bli bättre. Slutligen konstateras fördelen med att arbeta volontärt vilket 

är för att få en bättre start att integreras i det nya samhället (Handy & Greenspan, 2009;2008). 

Utifrån vad som beskrivs ovan vill vi påvisa vikten av samverkan som är en stor del i 

nyanländas integration i kommunerna; samverkan mellan myndigheter och ideella 

verksamheter samt över kommungränserna. 

 

3.3 Utbildningsval 

 

Ålunds (2007) artikel handlar om socialt medborgarskap och migration där medborgarskapets 

betydelse är i centrum och samhället delas in i svenskar och invandrare (vi och dom). Artikeln 

beskriver också att svårigheten är på en global nivå, där frågor rörande inkludering och 

utestängning är något som är allt vanligare i vår värld idag. Författaren tar även upp en ny 

klass struktur, en underklass som bildats i våra samhällen som innebär att nyanlända blir 

socialt utestängda och har därmed svårigheter att nå ett medborgarskap. Motsatsparen, 

modern kontra traditionell och civiliserade kontra ociviliserade är de samma som de klassiska 

begreppen vi och dom, där hon menar att det är hierarkiska skillnader som skapar dessa 

begrepp. Artikeln beskriver förhållandet mellan utbildning och till chansen att nå de 

levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet bestämmer. Vilka tillvägagångssätt framställs 

barn till invandrare för att bemästra hinder i samhället och kunskaper av exkludering och 

stigmatisering? Artikeln koncentrerar sig på övergången mellan skola och arbete, hur 
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utbildningsval formas, synen på arbete och karriär samt sociala bakgrundsfaktorer som klass, 

kön och etnisk tillhörighet. 

 

Kommunerna bör arbeta med att få in nyanlända i olika utbildningsformer på ett tidigt stadie 

och detta kan handla om att lågutbildade bör lära sig svenska samt de med högre utbildning 

ska omvärdera sin utbildning (legitimera) så snabbt som möjligt för att komma in på 

arbetsmarknaden och motverka det som beskrivs ovan. 

 

3.4 Utbildningsnivå – landsbygd kontra storstad 

 

I Kina har en ny generation immigranter hamnat i politiskt fokus på grund av deras särdrag 

och betydelse för den kinesiska ekonomin. De definieras som invandrare som är födda efter 

1980 och de skiljer sig från tidigare immigranter där de flesta hade erfarenhet av jordbruk och 

nya generationens immigranter är istället bättre utbildade inom industri och teknik samt är 

mer benägna att arbeta i städer istället för på landsbygden för personlig utveckling. 

Det finns få studier om immigranters integration i storstäder i Kina men ännu färre om social 

integration trots den ökande invandringen och dess betydelse för den kinesiska ekonomin. 

Social integration är viktig för den ger ekonomiska- och kulturella fördelar och säkerställer en 

social stabilitet. Denna studie menar att utbildningsnivån är särskilt relevant för den nya 

generationens immigranter med tanke på deras starka ambitioner att bli stadsbor. 

Den nya generationens invandrare svarade på enkäter i 12 stadsdelar i Shanghai under 2012 

för att få fram de avgörande faktorerna för en god social integration. Resultatet av enkäten 

visade att utbildning var avgörande för en god social integration och att utbildning skapade ett 

bredare socialt deltagande i samhället men en hög produktionstakt med långa arbetstider 

försvagar individens ambitioner att nå en god social integration. Studien gav också stöd för 

hur viktigt det är för immigranterna att ha ett brett socialt nätverk för att integreras i 

samhället. I studien kom det också fram att det var skillnad på hur närma värdlandet 

individerna kommer ifrån då immigranter som kom från platser nära Shanghai hade lättare att 

känna sig socialt integrerade. 

Den nya generationens invandrare bidrar till att minska de sociala spänningar som finns i 

samhället och är en stor drivkraft till ekonomisk tillväxt och social utveckling. Kina måste 

föra en bättre integrerande politik och förbättra immigranternas utbildningsnivå för att minska 

gapet mellan landsbygd och storstad (Chen & Wang, 2015). 
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Som vi tidigare har beskrivit är det viktigt att kommuner i ett tidigt skede har med utbildning i 

integrationsarbetet då stora delar av denna generationens invandrare har en ambition att bo i 

en storstad. Mindre kommuner kan lägga särskild vikt på detta i att vara med och skapa 

arbetstillfällen för att förändra de nyanländas syn på landsbygden och för att dra nytta av det 

som beskrivs ovan på grund av att vissa nyanlända har högre utbildning nu än förr. 

Valet av våra forskningsartiklar anser vi att de belyser svårigheter och möjligheter som finns i 

samhället då det gäller integration. Artiklarna vi valt beskriver flyktingkrisen som råder i 

Europa där flyktingarna beskrivs som sämre medborgare än de övriga i samhället. Nyanlända 

blir socialt utestängda och att utbildning är väsentligt för att nå goda levnadsvillkor för att inte 

bli exkluderad eller stigmatiserad. Volontärarbete i ideella organisationer är en viktig del i 

integrationsarbetet som är till stor hjälp för kommuner i deras arbete.  

4. Teoretisk och begreppslig referensram 

 

I detta kapitel använder vi oss av tre teorier som är relevanta för att tolka vårt empiriska 

material och för att teorierna ska användas som analysverktyg i uppsatsen. Kommunerna som 

organisation är huvudramen och utifrån dessa teorier kan vi få en bättre förståelse om 

kommunerna som organisation i deras strategiska arbete med inkludering i arbetet gentemot 

vi och dom samt positioner i samhället. 

 

4.1 Vi och dom 

 

Elias & Scotson (2010) talar om sociala processer som för samman människor vilket handlar 

om olika grupper som ställs emot varandra i samhället där etablerade anses mer värda än 

outsiders. I outsidergruppen finns ett tvång genom att individen har ett mindre utrymme än 

övriga i gruppen när beslut ska tas. Inom de olika grupperna etablerade och outsiders finns en 

statushierarki där de överordnade utövar makt gentemot de som är underordnade. 

Samhället Winston Parva som studerades var indelade i olika zoner utifrån klass där de mer 

etablerade (zon 1) använde sig av fördomar, skvaller och rykten gentemot outsiders grupperna 

i zon 2 och 3. I studien kunde man inte se några större skillnader i Winston Parva förutom att 

där fanns ett område med mer etablerade invånare och det andra området med nyinflyttade 

invånare, men ändå uppfattade det ena området sig som överlägset det andra. 

De etablerade individerna använde sin högre ställning i samhällshierarkin för att utestänga 

outsidergruppen som beskrevs som sämre och sågs som ett hot mot de etablerades normer och 

värderingar. Den etablerade gruppen skambelade och nedvärderade outsidersgruppens 
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beteenden och normer vilket genererade en växlande balans om makten i samhället där 

moralen är hög bland de etablerade och lägre i outsidergruppen. 

Detta är en pågående process för att hålla fast vid de etablerades makt i samhället gentemot 

outsidergruppen vilka sågs som sämre än den etablerade gruppen i att följa normer och regler 

i samhället. I den etablerade gruppen återfanns en stark integrering men däremot hade 

outsidergruppen en sämre integrering eftersom den inte var av samma ursprung och hade 

samma värderingar. I och med detta kunde de etablerade fortsätta att utöva makten över 

outsidergruppen. De etablerade gjorde allt för att behålla sina traditioner och sin identitet 

medan outsidergruppen inte hade förmågan att slå tillbaka på grund av att de saknade 

sammanhållning inom gruppen. 

 

4.2 Positioner i samhället 

 

Enligt Bourdieu (1993) består socialt kapital av kontakter, relationer och umgängeskretsar 

från vilket individen erhåller nödvändigt stöd. Renomméets och respektabilitetens kapital är 

omöjligt att undgå för att erhålla samhällets respektabla tillit. Bourdieu (1993) utvecklade och 

analyserade hierarkiska klasskulturer och menade att det inte räckte med att se till faktorer 

såsom kön eller klassbakgrund. För att förstå fenomenet socialt kapital bör individen 

intressera sig för hur världen och samhället visar sig för människan. 

Det handlade om konkurrens om sociala positioner inom ett visst fält eller områden som 

kulturellt- ekonomiskt och symboliskt kapital. Med kulturellt kapital menade han att individen 

genom utbildning fick kunskapen att kunna bemästra kulturella uttryck som handlar om 

kunskaper och erfarenheter om ett sätt att tänka och uppfatta människors handlingar. 

Det ekonomiska kapitalet är tillgången till pengar och till sist beskriver han det sociala 

kapitalet som kännetecknas av hur individen uttrycker sin tillhörighet och konkurrensförmåga. 

Utifrån detta kan individens position förändras och denne kan då omforma sitt habitus som 

innebär att individen formas inom de sociala uppväxtmiljöerna. Vårt habitus handlar om olika 

förhållningssätt och beteenden i olika situationer och miljöer. 

Ett socialt nätverk kan enligt Bourdieu (1993) jämställas med socialt kapital och för individen 

innebär detta bättre förutsättningar att i nätverket få hjälp till arbete, problemlösning samt få 

tips om hur de ska gå tillväga i olika ärenden. Olika kapital binds samman såsom utbildning-, 

kulturellt-, ekonomiskt- och socialt kapital vilket individen ärver och detta kan försvåra för 

individen enligt Bourdieu (1993). De ärvda kapitalen inverkar och kan öka chanserna för 
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individen när det handlar om utbildning samt i kulturella och sociala situationer men att det 

kan se annorlunda ut beroende individens bakgrund.  

 

4.3 Kommunerna som organisation  

  

Ahrne & Papakostas (2014) beskriver att samhället förändras genom olika skeenden av 

tröghet och olika reformer i organisationer. Samhällsvetare talar om kontraster mellan 

människan och samhället där förhållandet binder dessa samman. För den enskilda människan 

är samhället främmande och otillgängligt samt att många människor kan se samhället som 

något försvårande och hotfullt. Ahrne & Papakostas (2014) menar att organisering innebär att 

skapa struktur och säkerhet i en värld som förändras. 

Organisation handlar om formell tillhörighet mellan människor kopplad till kollektiva resurser 

knuten till en viss organisation samt att det bygger på att enskilda individer är utbytbara. 

Organisationer är mer än en samling specifika individer som fortlever även om individer är 

utbytbara samt att en organisation kan bli gammal och trög där förändringsprocessen 

uppfattas som dryg och trots detta överlever etablerade organisationer. 

Interaktionen mellan organisation och människan finns det också en interaktion där människor 

träffas och samtalar samt att detta eventuellt kan ses som den mest givande interaktionen. Det 

mest vardagliga är att interaktion sker gentemot organisationer. Större delen av det som sker i 

samhället är organiserat där ramen för samhällslivet utgörs av organisationerna. 

Det finns olika typer av organisationsinteraktion som är inne i organisationer vilket handlar 

om relationer mellan individer i samma organisation såsom kollegor (över- eller 

underordnade) samt lärare och elever. Det handlar också om organisationers relationer 

sinsemellan vilket är mellan olika människor som tillhör olika organisationer i till exempel 

förhandlingar eller fotbollsmatcher. På en tavla eller ett foto kan det ofta ses som en balans 

men detta är för det mesta en osann bild av det bilden egentligen vill visa. Under ytan finns 

det olika förhållanden av spänning som ibland är sävligt men som även hastigt kan få snabba 

utbrott som förändrar bilden. Ahrne & Papakostas (2014) menar att dessa förhållanden är 

händelser som är beroende av varandra och kan skapa samverkan, spänningar och friktion där 

författarna menar att människor strävar efter att ha någonting att återkomma till, vilket menas 

med att interaktionen kommer att upprepas och detta kan komma att synas på ett tydligt 

sätt.  Dessa händelser kan bero på olika typer av maktskillnader och beroendeförhållanden 

vilket kan ses som ett frivilligt utbyte men även där en ofrivillig relation kan vara en öppen 

konflikt som i sin tur kan vara en förhandling för ett varaktigt samarbete. Det sociala 
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landskapet kan upplevas som att det förändras men i verkligheten är de mycket små 

förändringar så kallad relativ tröghet, vilket handlar om att organisationer fortsätter som de 

tidigare har gjort men beskriver sig på ett annat sätt (rationalisera) och dessa 

samhällsförändringar är egentligen ett uttryck för organisationers ovilja att förändra. 

Förändringarna sker oftast i periferin och inte i organisationernas kärna. 

Såsom det beskrivs ovan finns troligtvis den största anledningen till organisationers tröghet i 

de kollektiva resurser som de samlat in eller fått vilket ger ramarna för deras verksamhet, 

sätter begränsningar för vad man kan göra och speciellt hur saker kan göras. 

5. Metod 

 

I detta kapitel utgår vi från ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv för att kunna tolka 

respondenternas svar i direkta intervjuer och mejlintervjuer. Våra intervjuer är av kvalitativ 

art där vi reflekterar över det etiska utförandet och det hermeneutiska vetenskapliga 

perspektivet som har en empirisk, kvalitativ, induktiv och deduktiv ansats. En induktiv ansats 

innebär att göra slutsatser av empiri exempelvis att intervjumaterialet bygger på egna 

erfarenheter, teorier och respondenternas erfarenheter som är kvalitativa och skapar ny 

kunskap, dock ingen säker kunskap. En deduktiv ansats innebär observationer där man gör 

slutsatser genom teoretiska resonemang. 

 

5.1 Hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv  

 

Historiskt handlar hermeneutiken om relationen mellan subjekt och objekt och det 

hermeneutiska vetenskapliga perspektivet har ett brett användningsområde. Det första 

området handlar om tolkning av texter, intervjuer, dokument från deltagande observationer 

och intervjuer samt tidigare forskares teorier och begreppsbildningar vilket är diskursens 

arbetsfält. Det andra området handlar om betydande händelser som är individers komplexa 

handlingar inom institutioner, organisationer, grupper eller etiskt agerande vilket är det 

praktiska arbetsfältet (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Alvesson & Sköldberg (2008) skriver om tolkningsprocessen mellan delen och helheten att 

via dubbel hermeneutik erhålls det bästa resultatet när diskurs (tolkning) och praktik 

(handling) utgör en tolkningsprocess. Vidare i tolkningsprocessen förvandlas delar och helhet 

samt förförståelse och förståelse i den hermeneutiska cirkeln till en spiral och forskaren tolkar 

resultatets för- och nackdelar på ett objektivt sätt. Delen i vår studie är våra respondenters 

samlade erfarenheter om integrationsarbetet som utförs i kommunerna utifrån tidigare 
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forskning, vi som studerar området och sociologiska teorier. Helheten är den sammantagna 

kunskap om området som vi genererar i denna uppsats genom att skapa ett sammanhang 

mellan delarna. 

I vår studie använde vi oss av det hermeneutiska vetenskapliga perspektivet om helhet och del 

och av förförståelse och förståelse i kommunernas arbete med integration där reflektion och 

tolkning ger insikt i arbetet med integration. Vi fick fram upplysningar om våra respondenters 

uppfattningar och tog reda på hur helheten (hermeneutiska cirkeln) ser ut i kommunerna 

angående problematiken med integration. Kunskapen vi kan få genom denna metod är att vi 

får fram nya sätt att se på olika begrepp utifrån tidigare tolkningar där växelverkan mellan 

delar och helhet ges för att förstå informantens livsvärld via dess subjektiva upplevelser av ett 

fenomen (Lundin, 2008). 

 

5.2 Kvalitativ metod 

 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod där vi intervjuade respondenterna i respektive 

kommun för att ta del av deras erfarenheter och åsikter. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) 

riktar hermeneutiken sig till erfarenheter samt åsikter där respondenterna beskriver olika 

situationer. Kvalitativ metod enligt Sjöberg (2008) innebär hur man ska uppnå förståelse om 

hur man tänker gå tillväga med det fenomen som man vill förstå och som vi i vårt fall 

undersöker genom intervjuer. I en kvalitativ intervju skapas en dialog om vad respondenten 

har att säga om forskningsämnet. 

Kvalitativ forskning har avsikten att associeras med beskrivning i studier. Kvalitativa forskare 

har möjlighet att utnyttja ingående och komplicerade beskrivningar av tillfällen eller vad 

individer berättar vare sig det handlar om intressen eller individers beteende mönster. 

Berättelser är nödvändiga för att förmedla komplexiteten i olika förhållanden. Kvalitativ 

forskning kan göras storskalig men utvecklas i riktning mot att ha en begränsad omfattning 

och engagerar få individer eller situationer. Den kvalitativa forskningen står för mer 

djupgående studier som är möjlig utifrån ett begränsat antal och kännetecknas av att den görs i 

liten skala där forskaren beskriver resultatet med ord och inte antal (Denscombe, 2009). 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa direkta följdfrågor till 

respondenterna när de beskrev sin arbetssituation vilket innebar att vi fick vara flexibla 

intervjuare. Detta var ett optimalt sätt att belysa komplexa frågor i integrationsarbetet som gav 

möjligheten att upptäcka något nytt som tillför studien (Denscombe, 2009). 
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Anledningen till att vi inte gjorde en kvantitativ enkätundersökning var att vi sökte efter 

respondenternas tankar om och erfarenheter av integration. Om vi istället gjort en kvantitativ 

enkätundersökning hade vi troligtvis fått fler svar och kunnat ställa dessa mot varandra men 

på grund av att vi sökte respondenternas erfarenheter valde vi att göra en kvalitativ studie. 

Vårt fokus var personer som arbetar med nyanlända inom kommuner där de berörda 

intervjuades. Vid början av studien ämnade vi att använda oss av telefonintervjuer men det 

finns nackdelar med denna intervjumetod eftersom vi inte kunde se den andres reaktioner eller 

uttryck. Samma sak gäller våra mejlintervjuer som vi beslutade oss att göra istället. 

Vi använda oss inte av telefonintervjuer då detta skulle kunnat begränsa oss i vårt 

uppsatsarbete på grund av att vi ville få ut så mycket information som möjligt från våra 

respondenter. 

Vid ett senare tillfälle valde vi mellan intervjuer (direkta) samt mejlintervju (indirekta). 

Trots en svårighet att ställa följdfrågor valde vi att använda oss av tre direkta intervjuer samt 

sju stycken mejlintervjuer. Nackdelen med användandet av mejlintervjuer är att de kan ta 

längre tid att få svar samt att det inte blir lätt att ställa följdfrågor direkt till respondenterna. 

Vi ansåg ändå att det var en fördel med mejlintervjuer då vi fick relativt snabba svar och 

kunde börja sammanställa materialet för att uppnå vårt syfte. Respondenterna föredrog 

mejlintervjuer eftersom kommunernas arbetsbelastning var hög. Dock finns det begränsningar 

i både telefonintervjuer och mejlintervjuer men en fördel med telefonintervjuer är att man kan 

ställa följdfrågor och höra respondentens reaktioner. 

 

5.3 Tillvägagångssätt och urval 

 

För att få en tydligare bild av respondentens svar kan intervjuaren be respondenten att börja 

berätta om sin status på arbetsplatsen till exempel integrationssamordare (Sjöberg, 2008). 

Slumpmässigt urval är det som räknas som det mest optimala där avsikten är att man grundar 

sitt val helt slumpmässigt. Syftet är dock att urvalet måste uppfylla det krav som bringar 

objektet i rätt målgrupp vilket kräver en känd grupp till exempel kommuner.  

Vi planerade först att enbart använda oss av åtta telefonintervjuer men efter diskussion med 

vår handledare kom vi fram till att vi skulle göra direkta intervjuer. En nackdel kan vara att 

huvuddelen av våra direktintervjuer är att materialet baserades från kommuner i närområdet. 

Under första och andra dagens fältarbete såg vi svårigheterna med att komma fram till rätt 

person på kommunerna som hade hand om integration och att de vi sedan kontaktade hade 

olika yrkesbenämningar. Ju fler kommuner vi kontaktade förstod vi att vi återigen var tvungna 
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att göra en ändring i hur vi skulle utföra intervjuerna med personer i respektive kommun. De 

flesta kommunerna var mycket upptagna av det stora antalet nyanlända som kom till 

respektive kommun. Svaret vi oftast fick var att, hur lång tid kommer detta att ta? 

Kommunerna svarade däremot gärna på en mejlintervju på grund av bristande tid och då tog 

vi beslutet att använda oss av direktintervjuer och mejlintervjuer angående de frågor vi hade 

om integration. Vår förhoppning med studien var att nå åtta intervjuer och till slut blev det tio 

intervjuer. Kommunerna vi kontaktade beskrev den tunga belastningen på grund av de 

rådande flyktingströmmarna och därmed har vi inte fått svar från de övriga 31 stycken 

mejlintervjuer. En svårighet vi stötte på var att de hade olika benämningar på 

integrationssamordare i alla kommuner eftersom det inte fanns en enhetlig titel på den person 

som arbetade med nyanlända. Det var tidsödande och svårt att ta sig fram i kommunernas 

organisationer till följd av att personalen ofta satt i möten och samtidigt var det tur att vi hade 

två veckors fältarbete att lösa arbetet kring våra mejlintervjuer. 

Tanken var att vi först skulle intervjua åtta stycken personer som arbetar med integration i 

olika kommuner men det blev sammanlagt 10 intervjuer. Vi sökte och hittade en lista på 

Internet sammanställd över Sveriges alla kommuner och därifrån utgick vi att kontakta 41 

stycken slumpmässigt utvalda kommuner på ett geografiskt sätt för att få med hela landet allt 

från Västernorrland till Skåne. 

Vi kontaktade 41 stycken slumpmässigt utvalda kommuner för att söka berörd person på 

respektive kommuns avdelning som hade hand om integration och som kunde svara på våra 

intervjufrågor. Kunde vi inte komma i kontakt med berörd person fick vi återkomma till dem. 

Vårt mål var att uppnå sammanlagt åtta intervjuer. Utav dessa 41 stycken kommuner svarade 

tio stycken kommuner, varav tre stycken var direktintervjuer samt sju stycken var 

mejlintervjuer. Sammanlagt fanns det 31 stycken som inte har svarat. 

 

Vi gjorde tre stycken direktintervjuer i olika kommuner i Halland och vid dessa tillfällen 

möttes vi av intresserad och engagerad personal. De besvarade frågorna på ett 

tillfredsställande sätt och vi fick ett mer intressant material än vi trodde utifrån den 

intervjuguide vi hade. Under intervjuerna turades vi om att ställa frågor vid de 

direktintervjuerna som var semistrukturerade där vi lade märke till att under de tre timslånga 

intervjuerna gled in mer på samtalsintervju. Detta berodde på att de hade avsatt tillräckligt 

med tid för intervjuerna och troligtvis kände de sig uppmärksammade av att få visa vad de gör 

angående integration. Utifrån våra semistrukturerade direktintervjuer fick vi svar på våra 

frågor vi hade i vår intervjuguide. 
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Vår intervjuguide skickade vi till ett flertal kommuner som sedan skickades vidare till berörd 

person eller avdelning men vi har inte erhållit något svar från alla kommuner. När vi ringde 

till kommuner upplevde vi att kommunerna var mycket mer positiva till en mejlintervju än en 

telefonintervju på grund av att en mejlintervju verkade vara en mer effektivare metod som 

inte upptog förmycket av deras arbetstid. Kommunerna var intresserade av vår undersökning 

eftersom den inte bara gällde deras kommun samt om vi skulle jämföra med andra kommuner 

runt om i landet. 

Vi spelade in direktintervjuerna som vi sedan transkriberade och därefter analyserade vi det 

empiriska materialet utifrån våra tre teorier samt vetenskapliga artiklar. I våra teman letade vi 

efter resultat som stack ut eller som hade något gemensamt (Denscombe 2009). Syftet var att 

hitta positiva och negativa aspekter kring integration och inkludering i samhället. 

 

Till detta uppsatsarbete hade vi ett begränsat tidsperspektiv att ta hänsyn till då vi begränsade 

antalet intervjuer på grund av avståndet att åka till berörda personer i respektive kommun för 

att intervjua dem. Mejlintervjuer är ekonomiskt fördelaktigt och är mer tidsbesparande än 

direktintervjuer eftersom vi som forskare inte behöver ta oss till våra aktuella kommuner som 

vi valde för att genomföra våra intervjuer (Denscombe, 2009). 

 

Utifrån diskussion med handledaren och med hänsyn till vårt begränsade tidsperspektiv för 

uppsatsen beslutade vi att efter ett visst datum sätta stopp för sent inkommande material för 

att hinna få färdigt uppsatsen. Dock, om vi hade fått fler besvarade mejlintervjuer skulle det 

stärkt vårt material i slutänden. Till studien valde vi kommuner utifrån ett slumpmässigt urval 

i valet av respondenter (Denscombe, 2009). Om vi hade gjort en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ studie med hjälp av enkäter hade vi troligtvis fått mer tydliga svar om 

kommunernas problem och lösningar om integrationsarbetet. 

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

 

Eliasson (2013) menar att reliabilitet i en kvalitativ studie innebär att uppgifterna är pålitliga, 

inga missförstånd mellan oss och den intervjuade har skett samt att återkommande begrepp 

används vid intervjun. Vid liknande studier ska resultatet kunna konstateras. Validiteten i vår 

kvalitativa studie innebär att våra iakttagelser, begrepp, riktighet och relevans ska stämma 

överens med vår studie samt kunna generaliseras till annan forskning. 
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Kontrollen av rimligheten i vad respondenten talar om visar sig om den intervjuade ger 

relevanta svar till våra frågor kring inkludering i samhället (Denscombe 2009).  

 

Vi tog ett nytt beslut att använda oss av mejlintervjuer då vi ansåg oss kunna få ett bredare 

material och på så vis få in fler antal mejlintervjuer att analysera. Vid analysmetodens start 

bearbetade vi materialet från första mejlintervjun vilket var från en kommun vars dokument 

(handlingsplan) vi gick igenom som gällde integrationsarbete. Vi analyserade direkt-

intervjuerna gentemot mejlintervjuerna för att hitta likheter och olikheter i intervjuerna och 

sedan sammanställde vi detta genom teman. 

Analysmetoden innebar att vi utgick ifrån vår intervjuguide och dess underfrågor samt att vi 

letade svar i det material vi fick. Vi ansåg att detta var en god arbetsmetod att förhålla oss till 

när det gällde mejlintervjuerna och på så sätt kunde vi sedan jämföra de olika kommunernas 

svar utifrån intervjuguiden. Av de andra kommunerna fick vi svar direkt på vår bifogade 

intervjuguide som vi sedan behandlade på samma sätt. En respondent i bortfallet menade att 

det var ett för brett område för denne att besvara eftersom de hade uppdelade arbetsområden 

vad gällde integration. 

 

5.5 Förförståelse och etiska aspekter 

 

Under hela vår utbildningstid och genom vårt projekt Ny i Halmstad (2015) har vi både 

intresserat oss för och skaffat oss kunskaper om integration. I projektet intervjuade vi 

nyanlända kvinnor och män mellan 17–55 år angående deras svårighet att integreras i 

samhället och förstå samhällets normer och koder. Vi hade tillsammans med Halmstad 

kommun tagit fram en informationsfolder till nyanlända som baserades på samhällskunskap 

med tillägg om normer och regler (Ny i Halmstad, 2015). Detta låg till grund för vår 

förförståelse när vi tog kontakt med andra kommuner om deras svårigheter med nyanländas 

integration. 

Genom vårt tidigare arbete med projektet Ny i Halmstad (2015) har vi en förförståelse kring 

integration och utifrån denna uppsats fått ny kunskap och förståelse (Lundin, 2008) från 

kommunal nivå. Vi kan ha fördomar gentemot hur kommuner arbetar med integration men 

genom vår uppsats har vi fått ytterligare kunskap om kommuners arbete. 

 

Enligt Bacons idollära om stammens fördomar, finns det naturligt hos människan, där han 

menar att individer alltid bär med sig en förförståelse (Birkler, 2008). 
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“Det spelar ingen roll vad vi ska undersöka eller hur strängt vi utformar vår metod - vi 

kommer alltid att ha med oss en förförståelse av vårt undersökningsobjekt. Och det är just 

denna förförståelse som enligt hermeneutiken ska sättas i rörelse”                   

                                                                                                     (Birkler, 2008) 

 

I våra samtal med respondenter i de aktuella kommunerna är det viktigt att vi som författare 

till uppsatsen förklarar våra skyldigheter att vi är ärliga och öppna samt respekterar 

respondenternas rättigheter i deras medverkan i telefonintervjun. När vi sedan beskrivit vårt 

upplägg och syftet med intervjun samt undersökningens syfte handlar det om att 

respondenterna förstår vårt syfte och ger sedan sitt samtycke till medverkan till intervju. 

Detta innebär att de ställer upp frivilligt i intervjun och att de kan avbryta intervjun när de 

själva vill. Vi upplyste dem om deras rätt till konfidentialitet som bygger på förtroende mellan 

oss och respondenterna och vem som har tillgång till den färdiga uppsatsen. 

Alla genomförda intervjuer transkriberades så snart som möjligt för att ha intervjun färskt i 

minnet samt att transkribering är mycket tidskrävande vilket är till stor hjälp i bearbetningen 

av intervjumaterialet. All dokumentation förenklar för andra forskare att göra en uppföljning 

om området integration (Denscombe, 2009). 

Vi som gör en studie måste alltid vara sanningsenliga i vårt resultat utan att felaktigt återge, 

förvanska, förvilla eller kopiera. Forskningsfusk kan göra så att människor och djur exponeras 

för risker som kan leda till att tilltron till forskare och forskning försämras. 

Forskningsresultatet är tvunget att presenteras öppet så att andra forskare ska kunna granska 

och kontrollera samt upprepa den undersökning vi gjort vilket det då kan anses som 

vetenskapligt antagen (vr.se). VR:s (Vetenskapsrådet) etiska riktlinjer handlar om att sporra 

och bygga upp en medvetenhet och en diskussion hur man som forskare bör agera. 

 

5.6 Reflektion 

 

Vid utförandet av vårt arbete ser vi en problematik kring integration där vi har genom media 

sett och hört att Sverige står inför stora utmaningar gällande de stora flyktingströmmar som 

kommer. De kommuner vi kontaktade var svåra att både få tag i och att hitta rätt person att 

intervjua samt att få tid för intervju. Vi gjorde slumpmässiga urval av de kommuner vi valde 

att skicka intervjuguiden till samt att vi kom fram till att skicka till så många som möjligt för 

att få tillräckligt med svar till vår uppsats då vi i tidigt skede förstod att kommunerna har en 

stor arbetsbelastning. 
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Vår erfarenhet under vårt arbete är att kommunerna genomgår stora förändringar i arbetet med 

att både förbättra och förnya inkluderingen av nyanlända som kommer till respektive 

kommun. Vissa kommuner ligger i framkant men det finns de kommuner som precis har 

startat sitt integrationsarbete och på grund av detta har det varit svårt för oss att få till 

intervjuer till vår uppsats. Sammanlagt var de tio intervjuerna (sju mejlintervjuer och tre 

direkta intervjuer) positiva i sitt arbete med inkludering av nyanlända och de tre direkt-

intervjuerna vi gjorde var respondenterna mycket öppna och ärliga i sina svar angående deras 

integrationsarbete. 

6. Resultat 

 

Nedan presenterar vi resultatet av det empiriska materialet utifrån respondenter som arbetar 

inom kommunal verksamhet relaterat till integration. Respondenterna beskrev den verklighet 

som är aktuell utifrån de frågor vi har ställt. Vi delade in resultatet i tre delar arbetet med 

integration och samhällsinformation, förutsättningar för integrationsarbetet och svårigheter 

med integrationsarbetet. 

 

6.1 Arbetet med integration och samhällsinformation 

 

Generellt visar resultatet på att samhällsinformation är en viktig del för att inkluderas i 

samhället. Mycket av resultatet tyder på att många projekt där samverkan med 

frivilligorganisationer och andra kommuner är något som prioriteras i arbetet med integration. 

En respondent menar att arbetet med samhällsinformation är så mycket mer än en folder med 

information. Denne diskuterar vikten av att förstå och prata om normer samt hur dessa är 

olika i olika situationer och att de är svåra att förstå. Om nyanlända aldrig har haft någon 

relation till ett lands nya samhällsnormer till exempel att vi tar av oss skorna eller att tider 

passas. Normer kan vara olika inom familj, lokalt, globalt och inom olika grupper och 

organisationer men även de normer vi har i vårt samhällssystem som vi tar för givet. 

Individen lär sig dessa normer genom att erhålla samhällsinformation eller genom nätverk. 

 

En respondent beskrev ett undantag om ett samarbete som kommunen valt att kalla 

buss-safari i syfte att verka mot fördomar och rykten. Det handlar om att nyanlända och 

flyktingar kunde åka på bussträckan mellan boendet och samhället men att allmänheten också 

var inbjudna att delta. Guider och tolkar medverkar under hela resans- och aktivitetens gång 

och detta skapar en god gemenskap med hjälp av ideella föreningar. Bussturen avsåg att visa 
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vilka sevärdheter och intressanta platser det finns i kommunen för att de nyanlända ska få en 

större inblick om var i världen de har hamnat. Denna aktivitet är en början till att skapa en god 

integration för de nyanlända i den nya kommunen. De nyanlända får till exempel veta var 

fotbollsplanen, skolan, idrottshallen och stranden finns så att de lättare har möjlighet att 

komma i kontakt med idrottsrörelsen som är en viktig del i integrationsprocessen och därmed 

kunna orientera sig på ett bättre sätt i samhället. 

En annan respondent sa att i deras kommun hade sedan i höstas startat en projektorganisation 

som ska arbeta övergripande och ha en beredskap i flyktingfrågan. Där finns bland annat en 

projektsamordnare anställd som ska vara en länk till civilsamhället och frivilliga 

organisationer. Detta projekt inkluderar även frivilliga organisationer där broar byggs mellan 

nyanlända och civilsamhället. 

 

“Det ger språkträning, förebygger fördomar, skapar nätverk och broar. Detta gör vi i 

samarbete med en frivillig, som även är engagerad i frivilligorganisation.” 

 

    Respondent nr 2 

 

En respondent talade om att Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver ett projekt Låna en 

svensk med ett nätverk i kommunen där de exempelvis bjuder in nyanlända till en svensk 

familj som anmält sitt intresse för att vara en middagsvärd. För detta projekt fungerar 

biblioteket som ett nav där nyanlända och svenskar samt de som varit länge i Sverige möts. 

Kommunens arbetsmarknadsenhet har en öppen verksamhet för kvinnor vars mål är att hitta 

nätverk. 

Resultatet från en respondent angående samhällsinformation beskrev att Migrationsverket 

ansvarar för asylsökande, undantag är ensamkommande och om kommunen gav någon form 

av samhällsinformation gjordes det på egen hand eller i samarbete med frivilliga. Däremot när 

individer hade fått PUT (Permanent uppehållstillstånd) och blivit placerade i kommunen ska 

de inom ramen för sin etableringsplan gå en kurs i samhällsorientering vilket är lagstadgat. 

 

Respondenterna har en förståelse om hur viktigt det är med normer och regler i samhället för 

att nå en bättre integration och ett ökat socialt kapital. En del av kommunerna önskade att de 

hade haft en bättre samhällsinformation att ge de nyanlända redan dag ett, när de anländer till 

kommunen och att kommunernas samverkan med Migrationsverket skulle kunna underlätta 
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de nyanlända. Citatet nedan handlar om en nyanländas beskrivning om svårigheten att inte 

kunna normer och regler som finns i samhället. 

 

“En granne till mig berättade…  jag skulle slänga soporna kände jag mig jätteskamsen för 

där jag kommer ifrån slänger man soporna i ett gemensamt kärl på gatan. Det är ingen 

som har sagt till mig att det finns ett soprum kopplat till den enskilda lägenheten. Hade 

någon berättat de någon för mig så hade jag slängt det i soprummet.” 

 

               Respondent nr 1 

 

En respondent svarade spontant om att information handlar om på vilket sätt de får 

samhällsinformation, men att frågan är stor och det krävs att samla alla aktörer. Vid en lokal 

överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen lade respondenten märkte till 

att frågor om vem som gör vad angående information är viktigt, då de annars riskerade att 

information inte når ut till nyanlända. Vidare menade respondenten att det är en omdiskuterad 

fråga om var information ska skrivas på kommunens hemsida och hur informationen kan 

tolkas. Trots att det händer många positiva saker i kommunen avstår de ifrån att skriva, då 

information kan anses vara känslig och de menar att journalister förvränger sanning genom att 

driva upp en stämning när positiv kommuninformation ska förmedlas. 

En respondent menade att rädslan med att gå ut med något positivt eller inte är en svår fråga 

för kommunen vilket kan slå tillbaka på grund av onda krafter som råder just nu som är 

känslig och laddad samt har tendens att engagera på gott och ont. 

 

“Kommunikation handlar inte om hur jag säger, utan hur mottagaren tar emot det.” 

                                       

          Respondent nr 1 

 

En annan respondent nämnde att deras kommun hade lagt resurser på kompetenshöjning inom 

integrationsområdet för personal. Kommunens mål med integration var att upprätta en 

handlingsplan för insatserna om de övergripande målen för några år framöver. 

Handlingsplanen består av sex stycken integrationsområden till exempel attityder, arbete, 

utbildning, språk, boende samt socialt deltagande och inflytande. Dessa förslag togs fram 

genom medborgardialog och workshops samt att ansvariga för implementering av 
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integrationsområden där dessa är förvaltningschefer på respektive verksamhet som träffas 

minst en gång om året för att utvärdera verksamheten. 

En respondent menade att integration är ett ganska stort område men att det blev en 

uppväxling i kommunens arbete gentemot integration i februari 2016 som innebar större fokus 

och mer resurser i arbetet med integration. En annan respondent sa att integration sker på alla 

nivåer i kommunen men att det var svårt att få en samlad bild eftersom respondenten nyligen 

tog över arbetet med integration och därmed hade ingen fullständigt klar bild om 

integrationsarbetet. 

Det empiriska materialet tyder på att de flesta kommuner befinner sig i starten med 

integrationsarbetet sedan 2015 till skrivande stund men att det har sett olika ut då vissa 

kommuner har haft ett färdigt koncept (till exempel konceptet vid balkankriget) att arbeta 

utefter samt där andra kommuner ska starta upp integrationsarbetet med olika verksamheter. 

Två av respondenterna fick i uppgift att organisera, leda, övervaka och fördela arbetet med 

integration i kommunens olika verksamheter. Denna arbetsuppgift benämndes olika beroende 

på vilken kommun vi har varit i kontakt med till exempel integrationssamordare, 

flyktingsamordnare, enhetschef, utvecklingsledare men sammantaget benämns de flesta som 

integrationssamordare. Dessa två respondenter är relativt nya på sina arbetspositioner men 

vårt resultat visar att kommunerna ökar sina resurser när det handlar om integration. 

En av respondenterna beskrev att integration hade tidigare legat under Individ- och 

familjeenheten med koppling till Försörjningsstöd, men nu finns denne som samordnare och 

rapporterar till Bildnings- och arbetsenheten som ligger svävande över de flesta enheterna 

(integrationssamordare). Den andra respondenten svarade att denne arbetar inom en nyskapad 

verksamhet i kommunen under benämningen Flykting och Integration som är en ny egen 

avdelning och färdigställs i slutet på året samt att den nyskapade verksamheten kommer att 

kompletteras med till exempel Försörjningsstöd och handläggare som kommer att arbeta inom 

myndighetssidan. 

 

“Jag har tänkt själv… är det så klokt egentligen att om man kommer som nyanländ och så 

ska man liksom in i försörjningsstöd – vad ger det för signaler liksom? Är det så klokt 

egentligen?” 

                                                    Respondent nr 2 

 

En respondent menade att etableringen är en mycket viktig part och denne ansvarade för alla 

nyanlända och familjer som blev kommunplacerade samt kontaktade dem. Respondenten 



24 
 

fanns med i bosättningen hos Migrationsverket för att hjälpa de nyanlända med flytten till en 

lägenhet och vid de nyanländas lägenhetsdörr övergick det till respondentens ansvar att ta 

över. I det empiriska materialet angående samarbetet mellan kommuner och Migrationsverket 

visade sig att samverkan bara sker på det mest väsentliga området, boendet. I våra 

intervjuer återkommer respondenterna ofta till att Migrationsverket ansvarar för sin 

del och att kommunen tar över först när de nyanlända fått PUT. De beskriver att en större 

samverkan med Migrationsverket vore önskvärd och vad vi kan utläsa ur vårt material 

verkar det som om ingen av parterna tar steget gentemot en bättre samverkan. 

 

       En respondent beskrev en närliggande kommun; 

“... de har haft två personer som har åkt ut från kommunen som har arbetat mot asylboenden 

…. är väldigt positivt, det är inget som har förankrat sig i vår verksamhet ännu, 

men…  jag personligen tror behövs eller som jag möter när jag åker ut på asylboenden 

där jag ser behovet.” 

                Respondent nr 2 

 

En respondent beskrev ett projekt som både är samverkan och aktivitet. Projektet går under 

benämningen Byafar och Byamor som finns i deras kommun och ligger under 

Arbetsmarknadsenheten. Efter en introduktion på 10–14 veckor har Byamödrarna som redan 

ingått i etableringsprocessen fått lära sig om hur samhället fungerar samt att Byafar och 

Byamor arbetar tillsammans med nyanlända i dialog om samhällsinformation utifrån sjukvård, 

barnomsorg, rättigheter och jämlikhet. Byafar och Byamor ska vara ambassadörer för projekt 

i kommunen. Projektet handlar om att göra föräldrar självständiga och att de i gengäld ska 

kunna hjälpa andra till att bli självständiga. Det finns ett flertal nyanlända med 8–9 olika 

språk. Detta var ett koncept som fungerade vid balkankriget och som fungerar väl även idag. 

Arbetet sker nära, praktiskt och centralt för att normalisera processen där syftet är att skapa en 

känsla och tillhörighet, identitet samt strävan efter att bli bekväm i det offentliga rummet. 

 

“Detta är inget nytt koncept utan det startades för 20 år sedan i Helsingborg under det då 

rådande balkankriget och de flyktingströmmar som då kom till Sverige.” 

   

                 Respondent nr 1 
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En respondent beskrev hur de i kommunen genomförde en temavecka med syftet att ge barn 

och ungdomar en ökad förståelse för ungdomars olika villkor på vägen in i vuxenvärlden samt 

för lärare och berörd kommunpersonal. De utgick från boken “Stjärnlösa nätter” och 

materialet “Det handlar om kärlek” för att visa vart ungdomar kan vända sig för att få hjälp. 

 

“En klass fick läxa på ett kapitel i boken men valde att tjuvläsa hela boken.” 

                                                                                                                    

                                        Respondent nr 2 

 

En respondent nämner ett projekt där politiker tog beslut om att de vill utveckla ett projekt, en 

kommunal modell för integration i kommunen. Den första fasen handlade om kommunal 

verksamhet och i den andra fasen handlar det om ett utökat samarbete med andra aktörer som 

arbetar med integration i kommunen som till exempel AF (Arbetsförmedlingen) och FK 

(Försäkringskassan). Detta projekt är gynnsamt för att nå samverkan och goda resultat vilket 

är oerhört viktigt gentemot nyanlända och deras integrering i kommunen och i samhället. 

 

“Ledordet är att i vår kommun ska vi bli mer inkluderande”. 

 

         Respondent nr 2 

 

Respondenten menar vidare att kommunen har svårighet att samverka med SFI (Svenska för 

invandrare) och få igång samarbete kring integration i största allmänhet. Gruppen av  

SFI-lärare är för tillfället inte så sammansvetsade men förhoppningsvis kommer ett samarbete 

att bli av inom kort.   

 

6.2 Förutsättningar för integrationsarbetet   

 

Generellt menade respondenterna att det inte fanns ett samarbete med Migrationsverket men 

att de önskade att dialogen hade varit godare än den är idag. De menade att samhället och 

kommuninvånarna inte förstår innebörden av att det är asylprocessen som är 

Migrationsverkets ansvar och kommunerna ansvarar för integrationen när de nyanlända har 

fått (PUT). 
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Ett problem som respondenterna påpekade var att Migrationsverket ansvarar för asylboenden 

och inte kommunerna. En annan respondent i en kommun talade om att de har väldigt lite 

samarbete med Migrationsverket. De hade dialoger sinsemellan där de fick löpande standard- 

information från Migrationsverket till exempel att kommunen ska uppfylla den kvot de blivit 

ålagda att ta emot, men poängterar att kommunen inte är en part. 

Respondenterna beskriver både för- och nackdelar med att vara knutna till antingen 

Arbets- och utbildningsenheten eller Försörjningsenheten. Under de två första månaderna står 

den nyanlände utan ersättning och då kan det vara en fördel att de är kopplade till 

Försörjningsenheten (Försörjningsstöd) och dess socialsekreterare. Nackdelen kan vara 

enligt det empiriska materialet att som nyanländ kommer de först i kontakt med bidragsdelen 

i kommunen och inte får stöd för att hitta egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten ger den 

nyanlände större förståelse i det viktiga arbetet med att få en egen försörjning som bidrar till 

ökad status i samhället. 

Utifrån vårt samarbete med Halmstad kommun om integration Ny i Halmstad (2015) fick vi 

en förförståelse om hur organisationen ser ut då kommunens verksamhet är kopplad till 

Arbets- och utbildningsenheten. 

Respondenterna beskrev att det såg olika ut beträffande vilken verksamhet kommunerna 

tillhörde. En respondent nämnde middagar som arrangemang, där familjer i samhället bjöd in 

nyanlända för att bygga broar och där de fick kunskap om varandras kulturer. 

 

“Vår enhet har startat igång något som kallas Invitationsdepartementet, som kort och gott 

går ut på att svenska familjer bjuder SFI-elever på middag”     

  

                                                       Respondent nr 2 

 

6.3 Svårigheter med integrationsarbetet 

 

Integrationsarbetet börjar som vi beskrivit ovan först när den nyanlände har fått PUT och 

generellt sett visar resultatet svårigheter med att visa det goda arbetet kopplat till integration 

som görs kommunerna. 

Respondenterna beskrev att integrationen som helhet är ett stort problem på grund av att den 

inte startar förrän personen fått sitt PUT efter cirka 15–24 månader. Det handlar inte enbart 

om att sitta av tiden utan detta är ett resursslöseri som kan skapa problem för en positiv 

integrering. 
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Tidigare har det inte funnits någon dialog med civilsamhället och därför inte heller ett brett 

arbete när det gäller integration. En respondent anser att det är väldigt viktigt att förklara vilka 

roller man har och vem som gör vad genom att man har kontinuerliga möten med 

civilsamhället. De pratar om vilket ansvar kommunen har i olika frågor och detta för att 

organisationer inte ska brottas med frustration för att inget händer. 

En respondent nämnde att kommunens integrationsenhet ansvarar för kommunens 

flyktingmottagande av asylsökande ensamkommande barn samt flyktingar och andra 

skyddsbehövande som redan har fått PUT. Detta mottagande innebar många utmaningar den 

sista tiden och därmed saknades det resurser för att arbeta mer fokuserat på integrationsarbete. 

 

“Det [arbetet] har mest handlat om allt praktiskt och socialt stöd i övrigt och om att ”släcka 

bränder”. 

              Respondent nr 1 

 

En respondent nämnde att närliggande kommuner söker gemensamma utvecklingsmedel till 

exempel integrations- och arbetsprojekt under en viss tid på året. Utmaningarna i detta är att 

implementera projekten och få dem att bli bestående när det saknades resurser och när 

projektmedlen tog slut. En svårighet är att nå ut med det positiva arbetet som görs men att det 

finns en utvecklingspotential kring kommunernas hemsidor och en del kommuner är duktiga 

på och skriva mycket information medan andra kommuner knappast skrev någonting. De är 

försiktiga med presentationen om vad som verkligen görs i integrationsarbetet på grund av att 

media ofta vinklar integrationsarbetet på ett negativt sätt. 

 

“Jag tror väl att det är därför det tar tid att det inte är helt självklart vad man ska skriva eller 

hur mycket man ska skriva.” 

                                                     Respondent nr 2 

7. Analys   

 

I organisationer finns det olika förhållanden av spänning som ibland sävligt men även hastigt 

kan få snabba utbrott som förändrar samhällsbilden. Dessa är beroende av varandra och kan 

skapa samverkan, spänningar och friktion (Ahrne & Papakostas, 2014). Det Ahrne och 

Papakostas menar med olika spänningar i organisationerna är exempelvis att det kan kopplas 

till statliga ekonomiska projekt som hastigt kan ta slut och detta kan förändra 
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integrationsarbetet. Förhållanden mellan organisationerna kan enligt resultatet ibland ha svårt 

att samverka och detta kan också bidra till en sämre integration.  

Nedan följer analysen av studien vi gjorde inom kommunernas arbete med inriktning på 

integration. Vi kommer att besvara frågeställningen med hjälp av Ahrne & Papakostas (2014), 

Bourdieu (1993) och Elias & Scotson (2010). I vår studie beskrev respondenterna deras 

verksamhet utifrån ett både positivt och negativt perspektiv. Resultatet visade sig att 

kommunerna arbetar med integration i strävan att motverka fördomar och rykten i samhället 

och för att stärka olika kapital (socialt-, ekonomiskt- och kulturellt kapital). 

 

7.1 Kommunernas arbete 

 

Generellt är information en viktig del för att inkluderas i samhället menar våra respondenter. 

Information är inte bara en folder utan det handlar också om de normer, lagar och regler som 

finns i samhället. Generellt visar även resultatet att i och med den stora flyktingströmmen som 

råder så går kommunernas arbete trögt gentemot frivilligorganisationer. En respondent 

beskrev svårigheten med att nätverka och bygga broar gentemot frivilligorganisationer.  

 

Studien visar på en tröghet och en förändring (Ahrne & Papakostas, 2014) i olika kommuner 

om vilken enhet integration ska tillhöra Försörjningsenheten istället för Arbetsmarknads- 

enheten. Nackdelen kan då vara att individen kommer i kontakt med bidragsdelen innan 

individen hittar egen försörjning. Svårigheten en respondent kan vara att nyanlända tidigt lär 

sig vilka bidrag de har rätt till istället för att koncentrera sig på egen försörjning. 

Respondenterna menar att vilken tillhörighet som är bäst får framtiden utvisa. En respondent 

uttryckte oro över att många kollegor är relativt nya på sina anställningar och saknar de 

resurser och kompetens och detta menar Ahrne och Papakostas (2014) är det som sätter 

ramarna för organisationens verksamhet och vad som krävs för att ta emot det stora antalet 

nyanlända som kommit till respektive kommun. Kompetenshöjning gentemot personal är 

något som de flesta organisationer strävar efter för att klara av de direktiven de fått från 

regeringen.  

 

Studien visar på att det saknades handlingsplaner för hur mottagande skulle gå till i respektive 

kommun. De menade att det är mycket som ska fungera för att nå ut till nyanlända såsom 

utbildning, språk, boende, arbete, socialt deltagande för interaktionen mellan organisation och 

människan menar Ahrne och Papakostas (2014) att detta eventuellt kan ses som den mest 



29 
 

givande interaktionen. Studien visar på en stor svårighet att nå ut till de etablerade 

medborgarna med information och behovet av den hjälp och stöd som invånarna kan ge till de 

nyanlända exempelvis en god man.  

Problem uppstår när man på kommuners hemsida ska nå ut med rätt information på ett antal 

olika språk och där kulturskillnader är en utmaning för integrationsansvariga. Studien visar på 

en svårighet med det positiva arbetet som kommunerna gör och de är försiktiga med att 

förmedla vad som verkligen görs i integrationsarbetet på grund av att media ofta vinklar det 

positiva på ett negativt sätt. 

I studien har de framkommit att samhällsinformation är svårt att förmedla ut på rätt sätt men 

kommunernas arbete handlar inte bara om samhällsinformation i pappersformat för ordet 

information har flera synonymer; meddelanden, förklaringar, upplysningar, orientering, 

vägledning, direktiv, undervisning och fakta.  

 

Studien visar på spänningar mellan Migrationsverket och kommunen som organisation och 

detta leder till att medborgarna har svårt att förstå hur asylprocessen fungerar på grund av att 

kommunerna övertar först ansvaret när den nyanlände fått PUT. Dessa spänningar mellan 

organisationerna kan både skapa samverkan eller friktion menar Ahrne & Papakostas (2014) 

men på grund av att människor strävar efter att återkomma till en bestående situation så kan 

detta resultera i ett varaktigt samarbete. Studien visar att kommunerna har svårt att samverka 

med SFI och att få igång ett samarbete kring integration i största allmänhet. SFI-lärare är för 

tillfället inte så sammansvetsade men förhoppningsvis kommer samarbetet att bli av inom 

kort. Studien visar dock på ett litet samarbetsproblem som oftast handlar om löpande 

standardinformation i att uppfylla den kvot de blivit ålagda att ta emot och detta kan skapa 

spänning och friktion gentemot varandra. Studien visar på ett problem, en rädsla och spänning 

med att gå ut offentligt med något positivt på grund av att det kan få motsatt effekt gentemot 

medborgarna. Ämnet är känsligt och laddat där respondenterna menar att det handlar inte om 

hur man förmedlar utan hur mottagaren tar emot det. Respondenterna i kommunerna har en 

förståelse och önskan om att nyanlända skulle få veta mer om normer och regler redan från 

första dagen från Migrationsverket. Samverkan sker dessvärre enbart i vad som är väsentligt 

det vill säga boendet i kommunen. Studien visar att det är en utmaning att få till ett utökat 

samarbete mellan organisationer exempelvis mellan AF och FK med syftet att nå en godare 

integrering. Angående Arbetsförmedlingen menade en respondent att svårigheten med vem 

som gör vad angående information är viktigt vilket gjorde att kommunerna annars riskerade 

att informationen inte når ut till nyanlända på ett korrekt sätt. Studien visar att integration är 
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ett ganska stort område och det behövdes en snabb uppväxling i deras arbete gentemot 

integration för att det behövdes lägga större fokus och mer resurser. Studien visar att 

kommuner saknar medel att implementera projekt och här visas det åter igen att trögheten 

som Ahrne och Papakostas (2014) beskriver kan få dem att bli bestående då det saknas 

resurser och ett stort problem är när projektmedlen tar slut integrationsarbetet stannar upp.  

 

 7.2 Stärkt socialt kapital   

 

Studien visar att kommuner arbetar mycket med att motverka ett vi och dem i det projekt som 

de anordnar. Kommunerna arbetar med detta för att de etablerade inte ska utöva en makt 

gentemot outsidergruppen i det område de befinner sig där etablerade anser sig vara 

överlägsna outsidergruppen. Outsiders beskrivs som ett hot mot de etablerade på grund av att 

de inte förstår de normer och värderingar som etablerade besitter. Hos de etablerade råder det 

en stark integrering men i outsidergruppen är den sämre trots samma ursprung och 

värderingar och detta gör att de etablerade kan fortsätta att utöva makt gentemot 

outsidergruppen (Elias & Scotson, 2010). 

 

I projektet Byafar- & Byamor som en kommun under arbetsmarknadsenheten anordnar 

handlar om att en nyanländ får introduktion i att lära sig samhället under 10–14 veckor. 

Därefter hjälper den nyanlände i sin tur andra nyanlända där de samtalar kring allt från 

sjukvård, barnomsorg, rättighet och jämlikhet. Detta projekt handlar också om att skapa 

kontakter mellan nyanlända och civilsamhället vilket kan ge dem större utrymme att etablera 

sig i samhället. Elias & Scotson (2010) menar att i outsidergruppen finns ett tvång vilket 

menas med att individerna har ett mindre utrymme än de etablerade i samhället. 

Kommunernas strategiska arbete skapar struktur för att motverka fördomar och rykten samt 

att orientera sig lättare i samhället så anordnar kommuner exempelvis buss-safari som är en 

lyckosam aktivitet där de nyanlända får reda på hur de ska orientera sig för att motverka det 

främmande samhället de lever i. Handlingsplaner upprättas gentemot attityder, arbete och 

utbildning som resulterar i olika workshops för att öka förståelsen och kunskapen om 

integration. Resultatet visar att integrationsarbetet uppfattas som negativt hos medborgarna 

men respondenternas slutsats visar på en annan bild som är positiv inom de olika 

organisationerna. 

Detta handlar om att få den nyanlände att bli mer självständig och skapa en känsla av 

tillhörighet och att inte känna sig maktlösa gentemot övriga samhället. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver projektet Låna en svensk där en familj anordnar en 

middag i sitt hem för nyanlända. Det handlar om att nyanlända ska få möta den svenska 

kulturen och hemmet där målet är att utöka sitt nätverk för att exempelvis få en lättare väg ut i 

arbetslivet samt att öka sitt sociala kapital. Detta för att minska det hot samhället kan spegla 

gentemot de nyanlända. Låna en svensk är såsom Bourdieu (1993) beskriver att det kulturella 

kapitalet fås genom utbildning som ger erfarenheter om varför människor handlar på ett visst 

sätt. 

Även boken Stjärnlösa nätter handlar om att bok ge erfarenheter såsom Bourdieu (1993) 

beskriver det kulturella kapitalet som ska ge ungdomar med annan bakgrund och som har ett 

sämre socialt nätverk att förstå övergången till vuxenvärlden. Detta gjordes tillsammans med 

kommunpersonal och lärare där de undervisade från boken Stjärnlösa nätter som handlar om 

kärlek och att guida ungdomar om var de kan söka hjälp angående specifika ungdomsfrågor. 

Ungdomarna lär sig hantera den eventuella skam de kan känna när de inte passar in i 

samhället. Socialt kapital består enligt Bourdieu (1993) av kontakter, relationer och 

umgängeskretsar där människor får nödvändigt stöd samt att få samhällets tillit. Socialt 

kapital innebär en kamp om sociala positioner inom olika områden som kulturellt, ekonomiskt 

och symboliskt kapital.  

 

I studien beskrivs ett projekt där politiker har tagit fram ekonomiska medel för att forma en 

modell för en god integration. Det handlar om att man i uppstarten koncentrerar sig på den 

kommunala verksamheten för att senare utöka samarbetet med andra aktörer som arbetar med 

integration exempelvis AF och FK. Detta projektet är gynnsamt och har gett gott resultat samt 

är viktigt för nyanländas integrering i samhället och i kommunen. Politikernas ledord var att 

vår kommun ska bli mer inkluderande. Det ekonomiska kapitalet är tillgång till pengar vilket 

slutligen kan handla om en konkurrensfråga. Ett socialt nätverk likställs med socialt kapital 

som ger bättre förutsättningar till arbete, problemlösning och hur man ska förhålla i olika 

situationer. De olika kapitalen binds samman och detta är något som individen ärver. 

Individens bakgrund kan öka chanserna till bättre utbildning och att lättare förstå sociala 

situationer (Bourdieu, 1993).  
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8. Sammanfattning  

  

Nedan följer en kort sammanfattning om vad vår studie kommit fram till om hur kommuner 

arbetar med integration. Samverkan mellan olika organisationer är något som lyfts fram i vår 

studie som är en viktig del i deras dagliga och långsiktiga arbete. Information om normer, 

regler och om hur samhället fungerar samt vikten av socialt kapital vilket är en bidragande del 

till en god integration. 

 

Vår studie har visat att begreppet och ordet integration har bytts ut till inkludering och detta 

kan bero på att integrationsfrågan kan vara känslig i dagens samhälle. Kommunernas arbete 

med inkludering handlar om hjälp till självhjälp där kommunerna som organisation arbetar 

med att förebygga ett vi och dom och att öka det sociala kapitalet. Samverkan sker 

tillsammans med olika organisationer till exempel ideella föreningar, civilsamhället och 

privata aktörer där de hjälper nyanlända på olika sätt. 

Hjälp till självhjälp (empowerment) handlar om att hitta en positiv människosyn och ser 

människan som aktivt och handlande subjekt där individen är medveten om vad som är bäst 

för den själv. Ordet inkludering var något som våra respondenter använde sig av i våra samtal 

kring integration och hjälp till självhjälp visade sig i resultatet vara de kontakter de nyanlända 

får hos ideella organisationer.  

 

8.1 Kort sammanfattning och analys 

 

Samverkan mellan olika organisationer är en viktig del i kommunernas arbete för att inte 

medborgarna ska känna sig främmande i samhället eller att organisationerna uppfattas som 

svåra eller hotfulla. För att integrationen ska fungera på ett optimalt sätt är organisationerna 

beroende av varandra och att skapa samverkan för att och undvika de spänningar och den 

friktion som Ahrne & Papakostas (2014) diskuterar. Samhällsinformation utifrån normer och 

regler samt om hur samhället fungerar har lyfts fram i studien som en viktig del i att minska 

ett vi och dem i Elias & Scotsons (2010) betydelse. Genom kontakter och relationer med olika 

individer stärks det social kapitalet där vår studie visar att det görs en hel del för att stärka 

nyanländas kapital (Bourdieu 1993). Enligt Elias & Scotson (2010) har de etablerade en 

starkare integrering än vad outsidergruppen har vilket respondenterna i studien framhäver i 

sitt arbete för att motverka rykten och fördomar gentemot övriga samhällsmedborgare som 

har en starkare integration i samhället. Studien visar att samverkan mellan Migrationsverket 
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och kommun utgörs enbart av en ömsesidig och grundläggande information, då endast 

asylprocessen är viktig för den ena och inkluderingen för den andra. Vi har fått svar på vår 

frågeställning om hur kommuner som organisation arbetar med inkludering, svårigheter och 

möjligheter som finns i samhället. Resultatet visar att information och utbildning är något som 

kommunerna arbetar med i stor utsträckning. Här ser vi ett samband mellan vetenskaplig 

forskning och vår studie när det handlar om hur kommunerna arbetar med integration. 

Vetenskaplig forskning visar att det finns en rädsla och fientlighet gentemot nyanlända samt 

hur viktigt det är för nyanlända att förstå samhället det lever i. Här arbetar kommunerna 

intensivt i olika projekt med att motverka dessa rädslor och att hjälpa de nyanlända att förstå 

normer och regler som finns i vårt samhälle. Forskning visar att högerpopulistiska politiker 

beskyller de nyanlända för den rädsla och fientlighet som finns i samhället. I vår studie 

framkom det att det finns rädsla i att förmedla det goda arbetet med integration för att detta 

kan förvridas av högerpopulistiska anhängare.  

 

8.2 Reflektion av tidigare forskning 

 

Det finns begränsad forskning om hur kommuner arbetar med integration och inkludering av 

nyanlända i samhället men ett exempel är det volontärarbete Handy & Greenspan (2009;2008) 

studerade. Volontärarbetet kan likställas med kommunernas samarbete med Röda Korset, 

kyrkan och idrottsföreningar där de nyanlända får ett bredare socialt kapital och motverka ett 

vi och dom. Ålund (2007) beskriver en ny underklass i samhället som är allt vanligare i 

världen idag men att kommunerna arbetar med många projekt exempelvis Byafar och Byamor 

i hopp om att nyanlända inte ska hamna i denna underklass. Vi har fått svar på våra fem 

frågeställningar om problem, svårigheter, resurser, samverkan och hur kommuner arbetar med 

samhällsinformation och vi anser att vi nådde vårt mål med att belysa problemet med 

nyanländas integration. 

 

8.3 Förslag på vidare forskning 

 

Ett förslag till framtida studier i ämnet om inkludering skulle kunna vara att man både gör en 

kvalitativ studie och en kvantitativ studie där forskaren använder sig av enkätfrågor för att få 

ett bredare resultat. Ett annat förslag kan vara att forska kring hur borgerligt respektive 

socialdemokratiskt regerande inverkar på inkluderingen och att då försöka se om det kan 

finnas stora skillnader och eventuellt se om samverkan har en påverkan på politisk nivå.  
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Ett sista förslag till framtida forskning kan vara att forska kring vikten av att få 

samhällsinformation i ett tidigt skede. 

 

8.4 Egna reflektioner 

 

Vår uppfattning om det nya ordet inkludering som kommunerna använder istället för ordet 

integrering, ett alltför ofta använt ord som kan ha tappat sin betydelse. Vi anser att ordet 

inkludering är en nyare benämning som lyfter problemets betydelse. 

En bättre samverkan anser vi kan förebygga fördomar som finns exempelvis om 

Migrationsverket arbetar med integration i ett tidigt skede i asylboenden. Samverkan mellan 

dessa två myndigheter är något som kan forskas vidare om för att förstå varför och att hitta 

lösningar på problemet som vår uppsats har visat. Denna problematik som beskrivs anser vi 

skulle kunna förbättras och därigenom kunna ge en bättre inkludering. 

I de flesta medier idag debatteras det på politisk nivå om hur viktigt det är för nyanlända att få 

en bred samhällsinformation om hur det svenska samhället fungerar utifrån de normer och 

regler som finns. Detta som beskrivs ovan är något vi sett i vår studie och som vi anser är 

viktigt när det handlar om svårigheten för nyanlända att inkluderas i samhället.  

När vi startade studien hade vi en förförståelse om att kommunerna gör väldigt lite kring 

inkludering genom den negativa publicitet vi tycker media beskriver. Utifrån flertalet positiva 

exempel i resultatet kan vi sammanfattningsvis säga att många kommuner ligger väldigt långt 

fram och har gjort goda framsteg i arbetet med inkludering av nyanlända i samhället. 

 

Kommunernas rädsla att förmedla information via media till kommuninvånarna om vad 

kommunerna åstadkommit inom integration anser vi kan vara den onda kraften och den dolda 

rasismen som vinklar det positiva integrationsarbetet till något negativt där de får med sig 

opinion för egen vinning. Idag råder stor debatt om att gemene man inte är tillräckligt 

källkritisk i sina bedömningar om vad som sprids på sociala medier. Detta kan påverka i 

vilken utsträckning kommuner väljer att förmedla arbetet som görs kring integration.  

 

Utifrån våra respondenter har vi förstått att 2015–2016 har de haft möjlighet att söka extra 

pengar hos staten för att kunna driva olika projekt. Vi anser att kommunerna har haft svårt att 

implementera detta på kort sikt. Respondenterna beskrev att de ville arbeta mer långsiktigt 

men i brist på medel handlar det oftast om kortsiktiga projekt.  
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För framtida stora flyktingströmmar anser vi att det är viktigt att sammanställa det goda och 

det mindre goda arbetet som gjorts runt om i landets kommuner för att ta lärdom. 

Dokumentation av det goda integrationsarbetet ska vara lättare att ta fram den dagen det 

händer vid ett annat tillfälle. Integrationsarbetet handlar inte bara om vad kommunerna gör 

utan även de frivilligorganisationer som finns i vårt samhälle. Utifrån vårt empiriska material 

anser vi att staten bör se till att dessa organisationer har mer medel att röra sig med vid nästa 

stora flyktingström som eventuellt kan komma.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 

Intervjuguide 

Hur bidrar ni med integrationsarbetet utifrån olika håll? 

●     Vad har ni för resurser att tillgå? 

●     Har ni tillräckligt med resurser för att arbeta med integration? 

     T ex. personal och ekonomi? 

●     Hur ser ert arbete ut angående integration? 

●     Finns det några positiva aktiviteter angående arbetet med integration? 

●     Finns det några mål angående integration i kommunen? 

     T ex. policy eller styrdokument? 

●     I så fall hur arbetar ni med detta? 

●     Vilka är utmaningarna ni stöter på?  

            

Hur ser samarbetet ut med Migrationsverket? Arbetsförmedlingen? Föreningar? 

Organisationer? 

●     Vilka är dessa föreningar och organisationer? 

      T ex. Kyrkan, Röda Korset, Kvinnojouren, Frivilliga org. 

●     Språket är viktigt för integrationen. Vad görs mer för integrationen på SFI-

undervisningen? 

●     Vilka är utmaningarna i ett sådant samarbete? 

 

Finns det något samarbete med andra kommuner i integrationsarbetet? 

●     Hur ser samarbetet ut? 

●     Vilka är utmaningarna i ett sådant arbete? 

 

Har ni något fältarbete för uppföljning i integrationsarbetet? 

T ex. statistik på PUT, arbete, bostad, aktiviteter, idrott? 

 

Finns det någon samhällsinformation för er att implementera för nyanlända? 

●     Samarbetar ni med Migrationsverket angående samhällsinformation? 

 

 



 
 

Bilaga 2:  

 

Floris, Martin., Hansén, Lillia., Nogomo Sundström, Lomoyo & Thelander, Lollo (2015) 

Projektarbete Ny i Halmstad, Högskolan Halmstad. 
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