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Olika men förenade 

- integrationsarbete i en kommun 

Elisabeth Thorsén 

Sammanfattning 

Under hösten 2015 har fler människor än någonsin sökt asyl i Sverige utifrån en av de svåraste 

flyktingsituationerna sedan andra världskriget. Socialstyrelsen visar genom jämförelser i hälsa på 

vikten av att människor integreras när de kommer till Sverige eftersom det påverkar deras hälsa. 

Kommuner i Sverige har ett stor ansvar för det integrationsarbete som sker i Sverige. Syftet med 

denna studie har varit att undersöka hur en mindre kommun arbetar med integration av nyanlända 

flyktingar. 

Jag har utgått från fyra frågeställningar: 

 Vilket synsätt har kommunen på integration? 

 Hur arbetar kommunen med integration? 

 Vilka synsätt har de anställda i kommunen på integration? 

 Har personalen inom kommunen kunskap om olika kulturer och finns det behov av 

vidareutbildning? 

Data till min studie har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med nio personer som arbetar 

med integration i den undersökta kommunen. I analysen av min studie har jag utgått från Antonovskys 

teori KASAM -känsla av sammanhang. Resultat av studien visar att kommunen saknar dokument för 

sitt integrationsarbete och att personalen har olika synsätt på integration, vilket påverkar deras sätt att 

arbeta med integration. Vilket leder till slutsatsen att kommunens synsätt på integration är av stor vikt 

då kommunens integrationsarbete utformas utifrån detta och därmed hur den nyanlände bemöts. Men 

där det också går att se att personalens synsätt på integration påverkar integrationsarbetet. Därför är 

det viktigt att kommunen arbetar med förståelsen av begreppet integration för att ge såväl politiker 

som personal samma utgångspunkt i sitt arbete med integration. 

Nyckelord: 

Integration, KASAM – känsla av sammanhang 
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Different but united 

- Integration work in a municipality 

Elisabeth Thorsén 

Abstract 

In autumn 2015, more people than ever have sought asylum in Sweden on the basis of one of the most 

difficult refugee situations since World War II. National Board shows through comparisons of health 

on the importance of integrating people when they come to Sweden because it affects their health. 

Municipalities in Sweden has a great responsibility for the integration work done in Sweden. The 

purpose of this study was to examine how a small municipality is working with the integration of 

newly arrived refugees. 

I have based my study on four questions: 

• Which approach does the municipality have on integration? 

• How does the municipality work with integration? 

• What approach has employees in the municipality on integration? 

• Have staff within the municipality knowledge of different cultures and is there a need for further 

training? 

The data for my study have been collected through qualitative interviews with nine people working on 

integration in the studied municipality. In the analysis of my study I have started from Antonovsky's 

theory SOC –Sence of Coherence. Results of the study show that the municipality lacks documents for 

its integration work and that staff have different views on integration, affecting their way of working 

with integration. Which leads to the conclusion that the municipality's approach to integration is of 

great importance when a municipal integration work formed the basis of this, and therefore how the 

new arrival is met. But where it is also possible to see that the staff's approach to integration affects 

integration efforts. Therefore it is important that the municipality is working with the understanding of 

the concept of integration to give both politicians and staff the same starting point in its work with 

integration. 

Keywords: 

Integration, SOC - Sence of Coherence  
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Förord 

Att arbeta med denna uppsats under hösten 2015 när flyktingvågen formligen exploderat har såväl 

berört som varit lärorikt men också gjort att själva ämnet känts oerhört relevant. Ett ämne som redan 

ligger mig varmt om hjärtat och där intresset fortsatt att växa allt eftersom uppsatsen växt fram. Men 

arbetet med uppsatsen har också haft sina utmaningar och krävt en del tålamod, tid och hjälp av andra. 

Därför vill jag rikta ett stort tack till bibliotekarierna som hjälpt mig med material, informanterna och 

min handledare Ulf Olsson för hjälp och råd längst vägen. 

Slutligen en stor eloge till min underbara familj, ni är hjältar som uppoffrat tid och gemenskap för att 

jag skulle kunna arbeta klart, TACK! Jag hade inte klarat det utan er hjälp. 

Mellansverige 2016-01-07 

Elisabeth Thorsén 

 

”Vi bor i samma värld och lever våra liv under samma himmel, så lika men ändå så olika. Hur 

skall den som precis anlänt till Sverige kunna lära sig om inte någon lär och hur skall den 

personen kunna göra sig förstådd om inte någon förstår?” 

    Fritt från Emil Jensen och Romarbrevet 10 
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1 Inledning 

Vi människor bor i samma värld och lever våra liv under samma himmel, vi är på många sätt lika men 

ändå så olika. För en del av oss är livet relativt bekvämt och enkelt men för många i samma värld år 

2015 är livet allt annat än enkelt då svårigheter och tuffa situationen avlöser varandra. Krig, svält, 

jordbävningar och andra katastrofer tycks stå på kö och gör att många människor befinner sig på flykt 

i vår värld idag. Vi ser bilder via internet och TV som berör oss och nås av nyheter om nöd och 

svårigheter på platser långt bort vars namn vi kanske känner igen men som vi inte annars har någon 

relation till. Hösten 2015 har skakat om många av oss och bilden på den drunknade treåriga Alan på en 

strand i Medelhavet finns kvar på mångas näthinnor och gjorde tragedin verklig. Där barn, föräldrar, 

mor- och farföräldrar tvingats fly för sina och familjens liv.  

Förutom dem som flyr finns det människor som på grund av diskriminering och fattigdom väljer att 

lämna hem och familj för att söka försörjning i ett annat land, med hopp om att ändra förutsättningarna 

och möjliggöra en bättre framtid för sig och sin familj. Generellt finns det en bild av att Sverige är ett 

bra land att bo i med givmilda människor som hjälper dem som är i nöd. Därför väljer många av dem 

som är på flykt och de som upplever sig diskriminerade att ta sig till Sverige. Genom såväl flyktingar 

som EU migranter har behoven börjat komma närmre även för dem av oss som bor på en mindre ort 

och kanske har de till och med börjat påverka vår vardag. Som när vi möts av en utsträckt hand och en 

bedjande blick med en uppmaning att skänka en slant då vi skall handla vår middagsmat. Att ge 

pengar till en katastrof långt bort kan på många sätt vara enkelt då de flesta av oss ger av sitt överflöd 

och inte berörs mer av det som händer där långt borta. Medan det för många kan kännas betydligt 

svårare att hantera situationen här hemma eftersom den finns i vår egen vardag. 

Under 2014 var invandringen den högst uppmätta hittills då Sverige fick ta emot 126 966 personer. 

Huvudorsaken var kriget i Syrien, vilket innebär att var femte invandrad under 2014 var därifrån 

(Statistiska centralbyrån, SCB 2014). Att fly till ett land som på många sätt är annorlunda när det 

gäller värme/kyla, språk, mat, kultur och värderingar än det man är van vid från sitt hemland är inte 

helt lätt. Det talas ofta om integration och hur vi kan ta emot människor som kommer till Sverige och 

det finns många åsikter om vem som skall få stanna och om hur vi bäst hjälper människor. Hur vi kan 

ta emot de människor som kommer till Sverige är en relevant fråga och med så många människor på 

flykt runt om i vår värld, som söker efter en trygg plats att bo på är det än mer relevant hur 

integrationen i Sverige fungerar. Många av de människor som lyckas ta sig till vårt land har gått 

igenom svåra saker innan och under resan hit. Det övergripande syftet med denna studie är att få en 

större förståelse för integrationsarbetets betydelse för hälsan och livskvalitén med förhoppningen att i 

närbild få se hur mottagandet av nyanlända flyktingar i Sverige sker. Jag hoppas att utifrån studien 

kunna belysa och visa på sådant som kan vara av värde för att bidra till en förbättrad integration vilket 

skulle kunna möjliggöra ökad hälsa och livskvalité hos de nyanlända flyktingarna. 
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1.1 Begrepp 

För att underlätta läsbarheten av uppsatsen följer nedan några centrala begrepp som ofta används i 

samband med integration.  

Assimilation 

Göra lik, ett sätt att få flyktingar och invandrare att anpassa sig i ett nytt land (NE 2015). 

Asylsökande 

En utländsk medborgare som tagit sig till och begär skydd i Sverige. Vars ansökan om asyl kommer 

att prövas av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol (Migrationsverket 2015d).  

Ensamkommande barn 

Ett barn eller ungdom under 18 år som tagit sig till Sverige utan vare sig föräldrar eller annan 

vårdnadshavare och som söker asyl i Sverige (Migrationsverket 2015d). 

Flykting 

En utländsk medborgare som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl 

enligt Genèvekonventionen som Sverige skrivit under och där Sveriges ansvar är att pröva 

asylansökningar och ge asyl till dem som enligt konventionen är flyktingar (NE 2015). 

Integration 

En process som leder till en förening av skilda enheter (NE 2015). Ett begrepp som vanligtvis 

beskriver processen som personer med annat etniskt ursprung än det svenska genomgår då de blir 

delaktiga i samhället (Länsstyrelsen 2015). Vilket förutsätter en ömsesidig förståelse och respekt bland 

människor men även kunskap om varandras synsätt, kultur och samhälle. 

Invandrare 

En person som flyttar från ett land till ett annat för en längre tid. Vilket enligt folkbokföringen i 

Sverige är minst ett år (Nationalencyklopedin NE 2015). Detta begrepp säger inget om skälet till 

varför en person flyttar/flyr men används som en gemensam nämnare för olika människor som flyttat 

till Sverige (Regeringskansliet 2000). Då invandrare används på ett generaliserande sätt skapar det en 

grupp bestående av människor med olika religioner, språk men även med skilda värderingar, 

traditioner och helt olika bakgrunder. Risken med detta begrepp kan vara att det förstärker känslan av 

vi och dom. 

Kvotflykting 

En utländsk medborgare som har sitt uppehållstillstånd klart redan innan resa till Sverige utifrån den 

flyktingkvot regeringen bestämt. Migrationsverket organiserar och betalar resan (Migrationsverket 

2015d).  

Nyanländ flykting 

Definieras här utifrån lagen om etableringsinsatser och gäller nyanlända som är 20-64 år samt 

nyanlända 18-19 år gamla utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller 

skyddsbehövande (Arbetsförmedlingen 2015). 
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Mångfald (samhälle) 

Beskriver hur en social grupp består av individer med varierade egenskaper (Wikipedia 2015). 

Segregering 

Ordet betyder separation och används ofta om samhället eller bostadsområden. Med betydelsen etnisk 

segregering vilket innebär att befolkningsgrupper skiljs åt på grund av etnicitet och etnisk tillhörighet 

(NE 2015). 

Utlänning  

En person som inte är svensk medborgare (Migrationsverket 2015d). 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en mindre kommun i Mellansverige arbetar med 

integration av nyanlända flyktingar. Jag är intresserad av hur kommunen genom ett salutogent 

perspektiv i sitt integrationsarbete kan påverka den nyanländas hälsa samt skapa möjligheter för den 

nyanlände att uppleva en känsla av sammanhang – KASAM.  
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3 Frågeställningar: 

1. Vilket synsätt har kommunen på integration? 

2. Hur arbetar kommunen med integration? 

3. Vilka synsätt har de anställda i kommunen på integration? 

4. Har personalen inom kommunen kunskap om olika kulturer och finns det behov av 

vidareutbildning? 
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4 Begränsning 

Jag kommer i min studie att undersöka en mindre kommun och hur den arbetar med integration av 

nyanlända flyktingar. Arbetet med övriga flyktingar samt ensamkommande barn är inte fokus för 

denna studie. När jag skriver om dessa nyanlända flyktingar kommer jag fortsättningsvis kalla dem 

endast för nyanlända. När det gäller den kommun jag undersöker kallar jag den för kommunen.  
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5 Bakgrund 

Att människor migrerar och bosätter sig i ett nytt hemland är inget nytt. Från 1850-1930 var det 

1,4 miljoner svenskar som utvandrade, främst till Amerika, vilket var ungefär 20 procent av Sveriges 

befolkning (Socialstyrelsen 2009). I dagens Sverige hör vi mer om flykting och anhöriginvandring till 

Sverige medan arbetsinvandringen var mer vanlig innan 1970-talet (Ibid). Under 2014 invandrade 

126 966 personer till Sverige vilket var en ökning på 10 % enligt Statistiska centralbyrån (SCB 2015). 

Detta innebar att nästan var sjätte svensk var född utomlands och att det mot slutet av 2014 bodde 

1,6 miljoner utrikes födda människor i Sverige. Under hösten 2015 har vi upplevt en av de svåraste 

flyktingsituationerna sedan andra världskriget, vilket lett till att fler människor än någonsin söker asyl 

i Sverige (Regeringen 2015b). Detta har inneburit en hård belastning på Migrationsverket där många 

får jobba i skift för att kunna ta emot alla asylansökningar. En annan stor utmaning är boende 

situationen där många kommuner fått öppna upp sina evakueringsplatser för att på så sätt hjälpa den 

ansträngda situationen. Även primärvården har blivit hårt belastad, speciellt på mindre orter med 

närhet till asylboenden. En annan bristvara som uppstått är tillgång till tolkar. Men redan innan denna 

svåra flyktingsituation med dess utmaningar har boende situationen i kommunerna varit en utmaning 

vilket Arbetsförmedlingen (2015a) menar försvårar integrationen då det blir svårare för nyanlända att 

komma in på arbetsmarknaden. Dessutom leder svårigheter med boendesituationen ofta till 

segregering då många nyanlända bor på samma område vilket försvårar integration. En annan 

utmaning handlar om att många nyanlända fastnar i långa väntetider för att få betyg eller 

yrkeskompetens validerade vilket gör att de får svårt att komma ut i arbete (Ibid). Arbetsförmedlingen 

lyfter fram det svenska språket och kunskap om hur det svenska samhället fungerar som viktiga 

nycklar för att kunna integreras. För många nyanlända saknas det idag mötesplatser där de kan öva sin 

svenska och bygga ett socialt nätverk.  

När det gäller nyanländas etablering i Sverige har regeringen (2015a) som mål ”lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. Regeringen lyfter fram 

allas lika värde men även att alla har ett ansvar att var med och bidra till samhället. Det är regering och 

riksdag som fastställer asyl och migrationspolitiken i Sverige. Utifrån sin politik på asyl och 

migrationsområdet har regeringens satt upp följande riktning för Migrationsverket: ”Målet är att 

säkerställa en långsiktigt hållbar migrations politik som värnar asylrätten och som inom ramen för 

den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd 

arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det 

europeiska och internationella samarbetet.” 

Den svenska politiken styrs i sin tur av avtal Sverige ingått som till exempel Genèvekonventionen 

även kallad FN:s flyktingkonvention. Denna konvention beskriver flyktingars rättsliga ställning utifrån 

flyktingskälen; ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Respekten för de mänskliga rättigheter som FN fastslog 1948 

gäller alla oavsett land, kultur eller sammanhang och är fundamentala i den svenska 

migrationspolitiken. Ett sätt att arbeta utifrån de mänskliga rättigheterna är enligt Migrationsverket att 

värna möjligheten till en fristad i Sverige för de människor som är på flykt (2015c).  

Regeringen lyfter fram arbete som ett av de främsta redskapen för etablering då det ger möjlighet att 

använda och växa i sitt språk. Men det stärker även det sociala nätverket och hjälper till att få mer 

kunskap om hur samhället i Sverige fungerar (Regeringen 2015a). Från och med december 2010 
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trädde en ny lag i kraft som gav arbetsförmedlingen huvudansvaret för etablering av nyanlända 

flyktingar istället för kommunerna. Förhoppningen med denna lag är att den skall leda till en snabbare 

integrering av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen 2015a).  

Socialstyrelsen (2009) lyfter utifrån jämförelser i hälsa fram att det är viktigt för människors hälsa att 

de integreras när de kommer till Sverige. Där de kan se att några av risk- och skyddsfaktorerna för 

hälsa har att göra med själva migrationen/flykten men även hur migrationen hanteras i Sverige. Men 

även hur tillvaron ter sig i det svenska samhället efter det att flyktingen fått uppehållstillstånd i 

Sverige. De flesta som flyr har levt under stor stress i sitt hemland innan de flyr och under själva 

flykten utstår de svårigheter och hot och familjer splittras under en lång tid. När de väl kommer till sitt 

nya hemland kommer en ny tid av ovisshet under asylprocessen. Utifrån detta pekar Socialstyrelsen på 

att det hos nyanlända flyktingar finns en större psykisk ohälsa än hos andra migranter. Enligt studier 

har man sett att de psykiska besvären finns kvar under en lång tid men att det är oklart till vilken grad 

dessa symtom påverkar deras relationer och arbetsförmåga. Annars är de främsta orsakerna för ohälsa 

hos dem med utländsk bakgrund social utsatthet och diskriminering. Asylsökande erbjuds en 

kostnadsfri hälsoundersökning vilken ofta sker på Vårdcentralen där den asylsökande bor 

(Migrationsverket 2015b). Kommunen ansvarar för att asylsökande barn får samma möjlighet och 

samma villkor till skolgång som övriga barn som bor i kommunen. Detta ansvar sträcker sig även till 

att ge den asylsökande som fyllt 18 möjlighet att avsluta gymnasiet. 

Asylprocess 

När en asylsökande kommer till Sverige är det Migrationsverket som tar ansvar för denne under själva 

asylprocessen (Ibid). Detta innebär att den asylsökande först får bo på ett ankomstboende för att 

registrera sin ansökan om uppehållstillstånd vilken Migrationsverket fattar beslut om. Efter upp till sju 

dagar får den asylsökande sedan antingen flytta till ett asylboende eller ordna eget boende via 

släktingar och bekanta under det att asylutredningen pågår. Migrationsverket ansvarar för boende för 

den som behöver det och pengar till mat för den asylsökande under den tid som asylutredningen pågår. 

För den asylsökande som får avslag på sin ansökan går det först att överklaga hos Migrationsverket 

med möjlighet att sedan som nästa instans få sitt beslut prövat hos Migrationsdomstolen. Vid avslag 

kan den asylsökande lämna landet självmant eller så lämnar Migrationsverket över ärendet till polisen 

som får hjälpa till med avhysningen. Om den asylsökande beviljas uppehållstillstånd kan denne själv 

ordna boende eller så anvisas den nyanlände en plats i en kommun som har ett avtal med staten 

angående flyktingmottagning. Därefter tar arbetsförmedlingen och kommunerna ansvar för 

integrationen.  

5.1 Kommunernas ansvar och arbete 

Kommunernas ansvar för integration innebär att de enligt lag är skyldig att anordna svenska för 

invandare (SFI), samhällsorientering för vuxna, skola och barnomsorg för barn och ungdomar, bostad 

och även en del sociala insatser (Migrationsverket 2015). Vilket innebär att kommuner tar ett stort 

ansvar för integrationen av nyanlända. En kommuns verksamhet styrs av kommunallagen men även av 

socialtjänstlagen, skollagen och en del andra lagar (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 2015b). I 

regeringsformen som är en grundlag finna principen om kommunalt självstyre inskriven. Enligt den är 

kommunerna ålagda att följa den ram som bestämts av regeringen och riksdagen. Men där det 

kommunala självstyret innebär att varje enskild kommun har rätt att fatta självständiga beslut samt ta 

ut skatt från sina innevånare för att kunna utföra sina uppgifter. Vilket ger en frihet och möjlighet att 
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anpassa sina verksamheter till den verklighet kommunen möter. Därför ser arbetet med integration lite 

olika ut från kommun till kommun och även de avtal som kommuner skrivit med staten för 

flyktingmottagning. 
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6 Tidigare forskning 

Nedan presenteras ett urval av den forskning som gjorts i Sverige med fokus på kommuner och 

integration och som blir en grund för den fortsatta studien. Då en kommun har ansvar för mycket av 

den samhällsservice som finns där människor vistas och lever, där kommunen ger den hjälp och det 

stöd barn, ungdomar och vuxna behöver inkluderar det många delar av en människas liv. Vilket gör 

det till en stor arena att undersöka med många möjliga vinklar. I mitt val av forskning har jag utgått 

från kommuner i Sverige eftersom deras ansvar skiljer sig ganska märkbart från hur ansvar fördelas i 

andra länder och därför blir svårt att jämföra. Kommuner i Sverige ser olika ut men kommunallagen 

styr deras verksamhet samtidigt som principen om det kommunala självstyret ger en kommun 

utrymme att utforma verksamheten som de anser bäst för sin kommun. För att hitta forskning som är 

relevant för min studie har jag använt mig av databasen DiVA och sökt med hjälp av sökorden: 

integration, kommun, municipal politics integration, multiculture, culture, immigrant. Nedan följer en 

kort introduktion av den forskning jag valt, vilken består av fem avhandlingar med fokus på några 

områden där arbete med integration sker inom en kommun. De två första avhandlingarna har fokus på 

begreppet integration och hur förståelsen av det påverkar en kommuns sätt att arbeta med integration. 

Den tredje avhandlingen lyfter fram socialarbetarnas möjligheter att möta mångfalden och arbeta för 

integration. Den fjärde avhandlingen har fokus på skolan och elevers möjlighet att integreras i 

samhället. Den femte redovisar en avhandling med fokus på hälso- och sjukvården och närmare 

bestämt hemsjukvården då den är kommunens ansvar. Där patienter med invandrarbakgrunds 

delaktighet inom hälso- och sjukvården undersöks. Detta avsnitt avslutas med en sammanfattning av 

det jag tar med mig från den tidigare forskningen vidare i min studie. 

6.1 Integrationsarbete i svenska kommuner 

Grip (2010) lyfter i sin avhandling ”Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i 

fyra svenska kommuner” fram frågan om hur likhet och olikhet återspeglas i integration. Men Grip 

visar även på hur begreppet integration uppfattas liksom vem och vad det är som skall integreras. 

Genom att undersöka fyra normalstora kommuner runt om i Sverige har Grip kunnat jämföra och 

försökt se vilka faktorer och sammanhang som behövs för att integration skall ske. 

Grip har i kommunernas lokala dokument hittat skillnader på hur de uppfattar integration och 

kulturella identiteter. I tre av kommunerna finns uppfattningen att alla har rätt att vara olika och har 

rätt till sin kultur medan en av kommunerna tänker att integration handlar om att bli lika varandra så 

att kulturella skillnader förvinner. Samtidigt som de funderar på att lämna integrationstänket och 

fokusera på mångfald istället, vilket enligt dem skulle ge utrymme för människor att vara olika och ha 

kulturella skillnader. Grip pekar även på att det finns en otydlighet i de lokala dokumenten om vem det 

är som skall integreras och om det faktiskt är den enskildes sak eller om alla i samhället berörs och 

omfattas av den processen och därmed förändras. I delar av de lokala dokumenten framkommer det att 

den enskilde har rätt till sin kultur medan det i andra delar av samma dokument lyfts fram att den 

enskilde förväntas ta till sig den svenska kulturen. Vid intervjuer med anställda inom kommunen har 

Grip sett samma tendens till otydlighet i förståelsen av integration som fanns i kommunernas lokala 

dokument. Där de anställda först pratar om integration som en process som berör alla. Men där de 

senare i intervjun lyfter fram den invandrades ansvar att integreras och att de kommunanställda 

tjänstemännens ansvar är att skapa åtgärder för att underlätta denna integration. Där lyfter 
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tjänstemännen fram tre faktorer som är viktiga för att kunna uppnå integration: vikten av ekonomiskt 

oberoende, möjligheten att behandla varandra lika och tillhörighet. Grip lyfter även fram några av de 

schabloner hon funnit bland tjänstemännen i de kommuner hon undersökt. Där kvinnor från kulturer 

som skiljer sig mycket från den svenska kulturen kan beskrivas som outbildade och okunniga om den 

värld de lever i. Och där dessa kvinnor ofta tar ett stort ansvar för hemmet och barnen och därmed inte 

kan jobba, vilket gör att de är ekonomiskt underlägsna sina män. Medan det i schablonen om mannen 

finns uppfattningen att han har svårt för den svenska jämställdheten vilket bland annat innebär att han 

inte tar ansvar för hemmet eller familjen och inte är hemma med barnen och därför vill att kvinnan 

skall vara hemma. Dessa schabloner ställs på något sätt mot det svenska som då förväntas vara 

motsatsen, vilket Grip menar inte är en sann eller rättvis bild av en svensk man eller kvinna. När det 

gäller kommuners arbete med integration av nyanlända visar Grip på att de i vissa kommuner arbetar 

aktivt med integrationsarbetet genom att internt utbilda kommunens anställda och aktivt följer upp de 

planer och policys själva arbetet sker utifrån. Externt informerar de om det integrations-och 

mångfaldsarbete kommunen bedriver men de lyfter även fram de integrationssatsningar som görs i 

kommunen. Samtidigt finns det kommuner där de som arbetar med integrationsfrågorna inte får 

befogenheter eller resurser för att bedriva arbetet. Eller där en anställd som visat intresse för dessa 

frågor tilldelas ansvaret utan att någon befintlig arbetsuppgift tas bort. I dessa kommuner finns det 

ingen möjlighet för personal att få vidareutbildning då dessa frågor inte prioriteras. 

Folkesson (2012) lyfter i sin avhandling ”Inkludering, marginalisering, integrering? Enskilda 

medborgares identifikationer och kommunpolitisk utveckling” fram idéer om inkluderings- och 

marginaliseringsprocesser såväl på individnivå som på politisk nivå. Studien utgår från migrantens 

upplevelse för att sedan möta utvecklingen av invandrarpolitiken och de kommunala strukturerna, 

vilket åskådliggör kommunpolitiken. Folkesson problematiserar även över innehållet i det politiska 

fenomenet integration. Där menar Folkesson att den studerade kommunens utveckling av 

integrationspolitiken där policys skapas utifrån svensk kultur som norm, kommunicerar att andra 

kulturer inte riktigt håller måttet. Vilket lätt leder till ett vi och dom tänkande. Ett annat dilemma som 

Folkesson lyfter fram är att kommunen oreflekterat lyfter fram svenska normer och värderingar utan 

att berätta vad de innebär. I kommunen satsar Öppna förskolan på språkhjälp och kunskaper om 

samhället till dem som behöver det och som finns i deras verksamhet. De har kunnat se att deras 

insatser på individnivå leder till att deltagarnas nya kunskaper hjälper dem att bli delaktiga och fungera 

i samhället men de saknar kommunens stöd och engagemang. Enligt Folkesson fastställer kommunen i 

sin handlingsplan för flyktingmottagning behov av att de kommunalt anställda som arbetar med 

flyktingar behöver ha god kunskap om flyktingarnas kulturer. 

6.2 Socialtjänsten 

I avhandlingen ”Mångfald som demokratins utmaning. En studie av hur socialtjänsten som 

välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitution förstår och hanterar mångfald” redogör Baianstovu 

(2015) om socialtjänstens roll i integrationsprocessen. Genom att studera socialtjänstens 

myndighetsutövande arbete bland barn och familjer, vilket styrs av regler och lagar problematiserar 

Baianstovu runt vilket handlingsutrymme socialarbetarna har att möta mångfalden och främja 

integration. Baianstovu lyfter fram att socialarbetarna under deras intervjuer kommit till insikten att 

socialtjänstens funktion är assimilatorisk. Denna insikt bygger på att socialtjänsten arbetar med 

grundläggande värderingar utifrån den svenska kulturen som lagstadgats om i Sverige. Där 

socialarbetarna förväntar sig att invandraren skall respektera och leva efter dessa värderingar och lagar 
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men där invandrarens traditioner och kultur ibland tycks krocka med svenska seder och bruk. På det 

sättet är integration inte valbar utan ett måste och där varje individ förväntas ha samma kultur, i detta 

fall den svenska, som grund. Baianstovu visar även på hur socialarbetarna och socialtjänsten företräder 

det individualiserade idealet vilket ofta krockar då många som integreras kommer från familjebaserade 

kulturer. Baianstovu pekar på att jämlikhet i betydelsen av att alla oberoende av klass och kön etc. 

skall ha samma villkor i socialarbetarnas förståelse översätts jämställdhet mellan man och kvinna. Där 

jämställdhet och jämlikhet även fokuserar på att barnaga inte är tillåtet samt att det inom en familj bör 

finnas respekt för varandra som individer, med en öppen kommunikation där familjen relaterar till 

varandra horisontellt, vilket innebär att alla är på samma nivå. Baianstovu erfar i sina intervjuer att 

kärnan för det som är svenskt är jämlikhet och att socialarbetarna riktar in sina interventioner mot 

jämställdhet i familjen. Vilket kan leda till krockar mellan familjen och socialtjänsten och deras mål då 

familjen utifrån sina livsmål kan se andra vägar att hantera situationer på. Där utgår socialtjänsten från 

barnets bästa och barnets individuella rätt där man inte tänker familjebaserat. Baianstovu pekar på 

socialarbetarnas dilemma när det gäller att arbeta för mångfald kring barnuppfostran eftersom det 

bryter mot den individuella friheten, jämlikheten och våra svenska normer. Vilket gör att de hamnar i 

en konflikt i sin handläggning mellan de rättigheter som finns för individen och för arbetet att främja 

mångfalden. Flera av socialarbetarna uttrycker även att de inte har tillräckligt med kunskap för att 

möta mångfalden och efterfrågar mer kunskap i sociologi och antropologi för att på ett säkrare sätt 

kunna tolka den information de får angående sina klienter. Baianstovu menar att kunskap om klientens 

kultur ger såväl socialarbetare som klient ökad trygghet i relationen, kommunikation men även ett 

stärkt förtroende. En viktig nyckel för att få tillgång till denna kunskap är enligt Baianstovu 

lyssnandet. Genom att lyssna till sin klient kan socialarbetaren i samtalet genom att ta del av klientens 

världsbild förändra fördomsfulla generaliseringar och få fram information som är till hjälp för deras 

fortsatta integrationsarbete. 

6.3 Skolan 

Nilsson (2015) lyfter i sin avhandling ”Kultur och utbildning – en tolkning av två grundskolors 

mångkulturella kontexter” fram vilken kunskap och värderingar som olika skolaktörer anser vara 

viktiga för elevernas möjlighet att integreras i samhället. I sin undersökning har författaren jämfört två 

skolor som ligger nära varandra med elever från många olika kulturer för att se hur själva utbildningen 

formas i ett mångkulturellt sammanhang. Den ena skolan är en kommunal låg- och mellanstadieskola 

där mer än nittio procent av eleverna är födda utomlands eller har föräldrar som är det och där det talas 

mer än tjugo språk förutom svenska. Den andra skolan har en muslimsk profil där elever eller föräldrar 

är födda utomlands. Nilson lyfter fram hur den muslimska skolan startade som ett gensvar på de 

utmaningar som muslimska elever upplevde på den kommunala skolor där de skämdes för sina 

traditioner och kläder och där lärarna inte hade kunskap om islam och muslimska traditioner. Där 

känslan av att vara annorlunda gjorde att dessa elever kände skam och även osäkerhet. Medan lärarna 

på den muslimska skolan har kunskap om islam och muslimska traditioner vilket gör att de lyfter fram 

och värnar elevernas kulturella identitet, vilket gör att eleverna känner sig trygga och kan slappna av. 

Nilsson lyfter fram en bild som rektorn på den muslimska skolan använder för att visa hur nyanlända 

muslimer kan integreras. Där rektorn menar att de nyanlända är som en planta där deras rötter behöver 

få vara kvar men att jorden och dess jordmån behöver hjälpa dem att lära sig om Sverige och dess 

kultur, vilket rektorn menar kan hjälpa dem att fungera och trivas i sitt nya hemland utan att behöva ge 

avkall på vem de är. Nilsson visar på hur rektorn använder sig av logiken i assimileringsmodellen 

genom att uppmuntrar nyanlända föräldrar att anpassa sig till vissa delar av det svenska sättet att 
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uppfostra sina barn för att på så sätt kunna få ett mångkulturellt erkännande. På den kommunala 

skolan lyfter Nilsson fram hur rektorn använder sig av kultur som redskap för att arbeta med 

integration. Dels för att öka förståelsen för andra kulturer men även för att ge barnen en stärkt 

självrespekt och självinsikt. Nilsson pekar även på hur personalens behov av kunskap om olika 

kulturer växer i takt med att antal elever med invandrarbakgrund ökar dramatiskt även om de genom 

sina erfarenheter då andelen elever med utländsk bakgrund stadigt ökat tillgodogjort sig en del 

kunskap. Nilsson lyfter fram att när skolan tilldelas ett större bidrag är lärarnas kunskaper om andra 

kulturer en av de saker skolan vill prioritera. Men även att investeras i att utbilda föräldrar om det 

svenska skolsystemet med mål att underlätta kommunikationen mellan skola och hem för att kunna få 

ett bättre samarbete med varandra. På den muslimska skolan lyfter lärarna med svensk bakgrund fram 

att de kan ta hjälp av de profillärare som har kunskap om islam för att lösa problem som uppstår på 

skolan.  

6.4 Hemsjukvården 

Björk Brämberg (2008) har i sin avhandling ”Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett 

individorienterat perspektiv” fokus på Sverige som invandringsland. Där författaren koncentrerar sig 

på individers upplevelse i mötet med det svenska samhället och om invandringsbakgrunden har någon 

betydelse för delaktigheten när de blir patienter inom hälso- och sjukvården. Björk Brämberg lyfter i 

sina intervjuer med personer som kommit till Sverige från 70- talet och framåt fram de stora 

förändringar som skedde i landet. Sverige gick under denna period från att vara ett industrisamhälle till 

att vara ett tjänstemannasamhälle, vilket påverkade de kunskaper som efterfrågades. Från att ha varit 

praktiska kunskaper går det till att vara kunskaper i svenska språket, hur samhället är byggt, 

datorkunskap och möjligen engelska för att kunna få jobb. Vilket gjorde att det blev och är svårt för 

invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden. Flera av de intervjuade som anlände innan förändringen 

och som kommit in på arbetsmarknaden pekar på att språket varit nyckeln för att kunna förstå och lära 

sig om sitt nya hemlands värderingar och traditioner. Medan andra som inte lyckats komma in på 

arbetsmarknaden känner sig som främlingar i Sverige trots att de bott här under en lång tid. När dessa 

personer kommer i kontakt med den svenska vården tycker sig Björk Brämberg kunna se att de som 

haft en positiv erfarenhet av att lämna sitt hemland och etablera sig i sitt nya hemland Sverige också 

känner delaktighet och har goda förutsättningar som patient. 

Björk Brämberg lyfter fram flera studier som visar på att anställda inom vården upplever mötet med 

patienter med invandrarbakgrund som svåra. Dels finns det stora svårigheter i kommunikation då 

vårdpersonal och patient inte förstår samma språk och sedan uppträder de olika på grund av den kultur 

de kommer ifrån. Björk Brämberg menar att de kulturella skillnaderna lätt orsakar frustration och att 

många som arbetar inom vården upplever sin kompetens som otillräcklig i mötet med patienter från 

andra kulturer. Vilket gör att Björk Brämberg därför konstaterar att det finns en efterfrågan på 

vidareutbildning om människor från andra länder. Samtidigt som hon ställer den mycket intressanta 

frågan om det skulle kunna vara möjligt att vårdare får utbildning i kulturella skillnader för att sedan 

fundera vidare på hur det skulle kunna vara möjligt att hålla denna kunskap uppdaterad. För att inte 

tala om två patienter från samma land inte delar samma uppfattning om hur vården bör ske. Här lyfter 

Björk Brämberg fram transkulturell omvårdnad enligt Leiningers (2002 i Björk Brämberg 2008) teori 

om att människor både har specifika och generella behov. För att kunna möta de specifika behoven 

behöver en vårdare ha kunskap om kulturella skillnader vid vård av människor från andra kulturer 

medan de generella behoven kräver kunskap om människan. Genom att vårdaren har de generella och 
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allmänmänskliga behoven i fokus men tar del av patientens kulturella behov finns plats för olikheter 

och att även möta de specifika behoven hos den enskilde. När det gäller språksvårigheter handlar det 

inte endast om att inte kunna samma språk utan även om att möta dem som har afasi och kunna 

uppmuntra till dialog. Då det handlar om att patient och vårdare talar olika språk är det viktigt att man 

tar hjälp av en tolk för att öka patientens inflytande. Där lyfter Björk Brämberg fram vikten av att 

vårdaren behöver få möjlighet att bygga upp en kompetens för att kunna kommunicera via tolk. Den 

kompetensen skulle kunna bestå av att veta svårigheter och möjligheter i kommunikation via tolk och 

hur en tolk arbetar generellt men kanske även att kunna bygga upp ett samarbete med några tolkar. 

Vilket skulle kunna vara en vinst åt båda håll då även tolkarna får lära sig mer om hur det fungerar 

inom vården för att öka chansen att tolka rätt. 

6.4.1 Sammanfattning: 

Utifrån tidigare forskning går det att se att förståelsen av begreppet integration varierar bland 

tjänstemän i kommunerna såväl i skrivna dokument som i deras kunskap och förståelse av begreppet. 

Det finns även en otydlighet kring vem det är som skall integreras och om det endast berör den 

enskilde personen. För att åstadkomma integration lyfter tjänstemännen fram tre faktorer de anser vara 

viktiga: betydelsen av ekonomiskt oberoende, tillhörighet samt möjligheten att behandla varandra lika. 

Medan några som invandrat lyfter fram språket som en nyckel för att lära sig och förstå sitt nya 

hemlands traditioner och värderingar. Samtidigt framkommer det att det bland tjänstemännen finns 

vissa schabloner om invandrare från kulturer som skiljer sig mycket från den svenska kulturen. Där 

invandrarkvinnan ses som hemmafrun med många barn och okunnig om omvärlden. Medan 

invandrarmannen är emot den svenska jämställdheten och vill att frun stannar hemma eftersom han 

inte tar något ansvar för vare sig barn eller hem. Dessa schabloner ställs mot det svenska som om den 

svenska kvinnan och mannen skulle vara motsatsen, vilket inte ger en rättvis bild. Annars lyfts just 

jämlikhet fram som något av det svenskaste enligt socialarbetarna, vilka därför riktar sina insatser för 

att uppnå jämlikhet i de familjer de arbetar med. Men jämlikhet är ännu ett begrepp där förståelsen av 

innebörden varierar, där det individbaserade tankesättet kolliderar med det familjebaserade tankesättet 

vilket framkallar en krock mellan de individuella rättigheterna och mångfalden. En annan utmaning 

som lyfts fram i tidigare forskning är där en kommun skapar policys med den svenska kulturen som 

norm vilket kan kommunicera att andra kulturer inte är lika bra med risk att stärka ett vi och dom 

tänkande. Dessutom lyfts svenska normer och värderingar fram utan förklaring av deras innebörd trots 

att socialtjänsten arbetar utifrån dessa grundläggande värderingar med en förväntan att alla skall ha 

den svenska kulturen som grund. Vilket är ett assimilatoriskt sätt att arbeta utifrån. Något som också 

framkommer i tidigare forskningen är behovet att utbilda personal och ge dem kunskap och redskap att 

möta människor från andra kulturer. Där specifik kunskap i sociologi och antropologi efterfrågas av 

socialarbetarna. Där ett sätt att hjälpa elever att integreras handlar om att utrusta lärarna med kunskap 

om olika religioner och deras traditioner för att ge plats för olika värderingar, där elevers kulturella 

identitet uppmuntras och därmed stärks. Vilket hjälper elever att känna sig trygga i sig själva vilket 

hjälper dem att kunna lägga fokus på att lära sig sitt nya hemlands seder och kultur. En viktig fråga 

som lyfts i den tidigare forskningen handlar om hur personal skall få till den omöjlig ekvation att hålla 

sig uppdaterad om alla kulturer men där Leiningers (2002 i Björk Brämberg 2008) teori om 

transkulturell omvårdnad kan vara en möjlig väg framåt för att möta behovet av kunskap om kulturer. 

Där personalen har såväl kunskap om allmänmänskliga behov vilket kräver kunskap om människan 

men även kunskap om människors specifika behov vilket kan handla om den kulturella biten. Där 

lyssnandet är ett av personalens viktigaste redskap för att få tag på information om invandraren. En 

annan sak som lyfts fram i forskningen är kommunernas uppgift att arbeta med integration såväl 
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internt som externt för att utbilda personal men också ge invånare i kommunen information och 

kunskap. Där de också behöver vara medvetna om och ge stöd till andra aktörer som arbetar för 

integration. Slutligen lyfts vårdpersonalens behov att få utveckla sin kompetens när det gäller att 

använda tolkar, vilket skulle förbättra patienters möjlighet att vara delaktiga men även påverka 

möjligheten till god vård positivt. 
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7 Teoretiskt perspektiv 

Många av dem som kommer till Sverige för att bosätta sig i ett nytt hemland har gått igenom 

svårigheter och anledningen till att de valt att lämna sitt hemland beror vare sig på reslust eller längtan 

av att prova något nytt utan på grund av krig och andra omständigheter de inte rår över. Vilket inte gett 

dem något annat val än att lämna sitt hemland med en oklar bild om framtiden men med en vilja att 

överleva. Människor som skall integreras i det svenska samhället befinner sig med stor sannolikhet i 

en av de mest kaotiska och otrygga faserna i sitt liv. När det mesta i livet är kaos är det troligt att en 

person känner sig vilse och att mycket är svårt att förstå. Att då i sitt nya hemland hamna i en 

individorienterad kultur istället för grupporienterad där såväl språk som värderingar skiljer sig åt och 

där personen kanske går från en relationsorienterad kultur till en kultur där fokus ligger på tiden stärks 

inte känslan av att livet är vare sig hanterbart, begripligt eller känns meningsfullt. Därför upplever jag 

det relevant att använda mig av Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang – KASAM för att 

kunna förklara varför det är möjligt för en person som integreras att orientera sig igenom svårigheter i 

livet men med hälsan i behåll. Nedan kommer en presentation av Antonovskys teori om KASAM.  

7.1 KASAM 

Aaron Antonovsky (2005) var professor i medicinsk sociologi och myntade begreppet KASAM vilket 

betyder känsla av sammanhang. Antonovsky menar att alla människor utsätts för påfrestningar under 

livets gång men hur de påverkar vår hälsa skiljer sig åt. I samband med en analys av en undersökning 

om kvinnors hälsa gjorde Antonovsky banbrytande/revolutionerande iakttagelser angående några 

kvinnor som överlevt förintelsen, sedan levt som flyktingar och även genomlevt tre krig men ändå 

hade en tillfredsställande hälsa såväl psykiskt som fysiskt. Hans upptäckt ändrade helt inriktning för 

hans fortsatta arbete. Upptäckten gjorde att Antonovsky började fundera runt vad det är som gör att 

vissa människor kan genomleva stora svårigheter men ändå bevara hälsan och vilka de faktorer är som 

bidrar till att en persons hälsa bevaras. Detta gjorde att han istället för att utgå från ett patogent synsätt 

där fokus ligger på det som gör människor sjuka och där man tittar på riskfaktorer. Istället utgick från 

ett salutogent synsätt där Antonovsky hade fokus på de faktorer som bevarar hälsa. Antonovsky vände 

sig även mot synsättet om dikotomi vilket innebär att en människa antingen är frisk eller sjuk. Han 

menade att vi alla rör oss på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa och därför är mer eller mindre 

friska. Under livet utsätts vi alla för stressorer, det som orsakar stress vilka kan vara av social, fysisk 

eller psykisk art. Hur en person klarar av att hantera den spänning som dessa stressorer orsakar 

påverkar om det leder till hälsa eller sjukdom eller något där emellan. För att kunna hitta en motkraft 

till dessa stressorer riktade Antonovsky in sig på generella motståndsresurser som socialt stöd, jag 

styrka, kulturell stabilitet och pengar. I sina funderingar och studier fann Antonovsky att en persons 

motståndskraft är en följd av personens känsla av sammanhang. Han fann även tre viktiga 

komponenter i KASAM: 

Begriplighet innebär att de inre och yttre stimuli en person möter går att greppa, att det finns en 

struktur och att det därmed går att förstå det som händer förnuftsmässigt istället för att personen 

upplever det som kaos och oordning. Om en person har en hög känsla av begriplighet finns det en 

förväntan att de situationer de möter i framtiden kommer att gå att greppa och förstå. Där även 

överraskningar och svårigheter går att reda ut och få ordning på. Medan den person som har en låg 

känsla av begriplighet blir ett offer för omständigheter och även börjar räkna med att råka ut för 
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olyckliga saker fortsättningsvis i livet. Begriplighet kommer även att ha en viktig del i min studie då 

den är viktig för en person som flyttar till ett nytt land och har fått lämna allt det som är bekant och 

hemma för att göra sig hemmastadd i ett nytt land med andra värderingar, nytt språk och andra sätt att 

göra saker på. 

Hanterbarhet kan förklaras med att en person upplever sig ha de resurser tillgängliga som behövs för 

att möta det som sker i livet, de krav som stimuli utsätter en människa för. Till resurser räknas då inte 

endast egna resurser utan även de resurser som finns tillgängliga hos människor i ens närhet. Med en 

hög känsla av hanterbarhet kan en person möta svårigheter i livet utan att uppleva sig som ett offer för 

omständigheterna utan klara av att hantera uppkomna situationer och inte sörja resten av sitt liv. 

Hanterbarheten är aktuell för människor i min studie om integration då de inte har tillgång till ett 

socialt nätverk från början i sitt nya hemland. Vilket kan förklara offerkänsla hos människor på flykt 

eftersom resurserna som finns tillgängliga av naturliga orsaker blir väldigt begränsade. 

Meningsfullhet är den komponent i KASAM som Antonovsky kallar motivationskomponenten. Vilket 

innebär att en person känner att det finns saker som ger värde och mening till livet och som är viktiga. 

Detta gör att det finns saker i livet värda att investera i och som har en känslomässig innebörd. När 

svåra saker i livet händer kan en person med en hög känsla av meningsfullhet möta svårigheterna och 

försöka ta sig igenom dem på bästa sätt och även söka en mening. Att hitta motivation för att klara av 

svårigheterna med att byta land och allt välkänt för att också hitta saker värda att investera i sitt nya 

hemland känns som en viktig komponent i min studie. 

Dessa tre komponenter står i relation till varandra och är sammanflätade och Antonovsky menar att en 

person kan befinna sig på olika nivåer i de respektive komponenterna. Antonovsky förespråkar inte att 

man lämnar/ger upp det patogena synsättet utan visar på att det salutogena och patogena synsätten bör 

ha ett komplementärt förhållande till varandra. 

7.1.1 Sammanfattning 

Antonovskys teori om KASAM, känsla av sammanhang består av de tre komponenterna: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, vilka en person har i olika grad. När en person går igenom 

svårigheter i livet kan dessa tre komponenter vara till hjälp för att lyckas komma igenom svårigheten 

med hälsan i behåll. Antonovsky lyfter fram det salutogena perspektivet där fokus ligger på vad som 

främjar hälsa, vilket han menar är ett komplement till det patogena perspektivet. Vi befinner oss alla 

på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Utifrån mitt teoretiska perspektiv kommer jag i min studie 

diskutera från det salutogena och patogena perspektivet samt utifrån de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i KASAM. 
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8 Metod 

Jag har valt att göra min studie utifrån en kvalitativ ansats eftersom jag ansåg att den skulle ge mig den 

bästa möjligheten att få en utförligare och djupare bild av kommunens arbete med integration av 

nyanlända. I linje med det valde jag fallstudie som design. Detta utifrån mitt intresse att få kunskap 

och en bild av hur kommunens ansvar och arbete ser ut, där jag ville få möjlighet att på ett ingående 

sätt undersöka just detta fall och därmed göra en djupdykning med fokus på en kommun (Bryman 

2011). I min studie har jag avsett att undersöka skrivna dokument med riktlinjer för kommunens 

integrationsarbete med kompletterande kvalitativa intervjuer som metod. Men då jag inte fann några 

skrivna dokument fick jag ändra mig och inrikta mig på att endast använda mig av kvalitativa 

intervjuer som metod. Valet av kvalitativa intervjuer som metod utgår från att bättre förstå 

informanternas synsätt på integration men också för att få tillgång till mer utförlig kunskap om hur de 

arbetar med integration (Ibid, Kvale & Brinkmann 2009). Den kvalitativa intervjun ger också en 

flexibilitet och utrymme att låta intervjun röra sig utifrån det informanten anser vara viktigt. Vilket 

känns relevant eftersom det är informanten som har kunskap om hur kommunen arbetar med 

integration. Kvalitativa intervjuer ger också möjlighet att under intervjuerna ställa nya frågor eller i en 

annan följd än tänkt utifrån informanternas svar vilket möjliggör fylligare och utförligare svar 

(Bryman 2011). Utifrån ovanstående kunde jag inte finna ett bättre tillvägagångssätt för att utföra min 

studie. Efter övervägande uteslöt jag att genomföra studien genom enkäter då jag ansåg att de inte 

skulle ge mig tillgång till lika rik och utförlig data och då det även uteslöt möjligheten till följdfrågor. 

Vidare uteslöt jag även möjligheten att genomföra studien genom deltagande observationer då fokus 

skulle hamna på det som sker mellan till exempel handläggare och nyanländ. Vilket dessutom skulle 

ha krävt ett deltagande känsliga situationer där den nyanlände redan känner sig i underläge. Eftersom 

slutsatserna dras utifrån den insamlade informationen utgår jag från ett induktivt synsätt. 

8.1 Urval av informanter 

Före studien startade funderade jag kring hur många informanter som behövde intervjuas för att det 

skulle finnas tillräckligt med underlag för att kunna göra en analys. Kvale & Brinkman (2009) lyfter 

fram att antalet intervjuer beror på undersökningens syfte där antalet intervjustudier i vanliga fall 

ligger på mellan fem och femton stycken. Variationen på antal intervjuer beror på såväl tidstillgång 

som tillgängliga resurser men även på att fler intervjuer vid en viss punkt inte tillför någon ny kunskap 

till studien. För att få en bild av hur kommunen arbetar med integration har jag valt att intervjua nio 

olika personer som är involverade i integrationsarbetet. Genom att börja intervjua en person har jag 

fått tips om vem jag mer bör prata med, viket har varit lite som att lägga ett pussel där olika personer 

hjälpt mig att se nästa pusselbit. Vilket Bryman (2011) kallar för snöbollsurval. De jag intervjuat är: 

nuvarande flyktingsamordnare och dennes företrädare, två politiker i bildnings-och omsorgsnämnden, 

socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, rektor grundskola, sjuksköterska 

hemsjukvården, arbetsförmedlare samt en högt uppsatt tjänsteman, se tabell 1. Genom att intervjua 

dessa personer har jag fått prata med såväl politiker som tjänstemän men även dem som arbetar inom 

olika arenor där integration sker. 
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Tabell 1. Intervjuade informanter 

Intervjuade: Verksam inom: 

Flyktingsamordnare ansvarig för kommunen Kommunernas gemensamma Etableringscenter 

f.d. Flyktingsamordnare i kommunen Kommunernas gemensamma Etableringscenter 

Etableringsrådet (Politiker) Bildnings- och omsorgsnämnden 

Politiker Bildnings- och omsorgsnämnden 

Socialsekreterare Individ och familjeomsorgen 

Rektor  Grundskola 

Sjuksköterska Hemsjukvården 

Arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen 

Högt uppsatt tjänsteman Kommunen 

8.2 Planering och genomförande av intervjuer 

Planeringen och genomförandet av intervjuer är av största vikt då det är i interaktionen mellan 

forskaren och informant som kunskapen formas (Kvale & Brinkmann 2009). Några av intervjuerna har 

varit ostrukturerade med teman, vilket innebär att de till formen varit mer som ett samtal. Medan några 

av intervjuerna varit semistrukturerade där jag utgått från specifika teman (Ibid). De teman jag utgått 

från var grundade i mina frågeställningar. Innan jag började med mina intervjuer hade jag tänkt möta 

informanterna och göra intervjuerna ansikte mot ansikte men i alla fall utom ett var det svårt att få till 

tid mycket utifrån det arbete som skett med att ta emot flyktingar i vårt land under hösten. Men även 

utifrån en önskan från informanter att få göra intervjuerna via telefon. Flyktingmottagningen har krävt 

mycket arbete i kommunen och de som arbetar med integration har haft en stor arbetsbelastning under 

hösten. Därför blev valet att göra de flesta intervjuer via telefon inte så svårt eftersom jag annars hade 

missat viktig information och fått en mycket fattigare bild av hur arbetet med integration i kommunen 

ser ut. 

8.3 Bearbetning och analys av intervjuer 

Då merparten av intervjuerna skett via telefon har jag valt att föra anteckningar under intervjuernas 

gång. Vilket jag även valde att göra vid den intervju som skedde vid ett personligt möte för att på så 

sätt ha tillgång till liknande anteckningar vilket jag bedömde skulle underlätta bearbetning och analys 

av materialet. Efter intervjuerna har jag noggrant gått igenom mina anteckningar och gjort 

kompletteringar vid behov.  

Syftet med analysen är att försöka hitta kopplingar eller strukturer i det empiriska materialet för att 

kunna besvara frågeställningarna (Kvale och Brinkman 2009). I analysen av det empiriska materialet 

har jag använt mig av vad Kvale och Brinkman kallar en teoretisk tolkning. Där det är viktigt för den 

som tolkar materialet att ha en känslighet för själva ämnet men också kunskap om det teoretiska 

perspektivet. Vilket ger en möjlighet att reflektera teoretiskt över det insamlade materialet utan att 

använda sig av någon speciell metod eller teknik för att på så sätt hitta kopplingar eller strukturer i det 

empiriska material som kan vara värdefullt för studien (Ibid).  

Själva analysen påbörjades redan vid bearbetningen av materialet och det teoretiska perspektivet har 

funnits med redan under själva intervjuerna för att möjliggöra tillgång till relevant information (Ibid). 

Efter bearbetningen av materialet har jag läst igenom intervjuerna flera gånger och därefter delat upp 
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informanternas svar i teman med utgångspunkt från mina frågeställningar. De teman jag använt mig av 

är: Kommunens synsätt på integration, integrationsarbetet i kommunen, personalens synsätt på 

integration, personalens kunskap om olika kulturer samt behov av vidareutbildning. Under dessa 

teman har jag sedan samlat relevanta citat för att på så sätt försöka hitta kopplingar eller strukturer i 

materialet. Dessa teman har jag sedan utgått ifrån när jag strukturerat resultaten i min analys. 

De citat jag använt mig av utifrån informanternas svar under respektive tema har jag sedan kopplat 

ihop med mitt teoretiska perspektiv. Där jag i min analys har tolkat citaten utifrån begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som är viktiga komponenter i den teoretiska referensramen samt 

utifrån ett salutogent och patogent perspektiv för att på så sätt kunna hitta kopplingar eller strukturer i 

materialet. Själva språket i citaten har på ett varsamt sätt ändrats för att underlätta läsningen av det 

färdiga arbetet. 

8.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När det gäller studiens validitet har jag under studiens gång gått tillbaka och återkopplat till mitt syfte 

och mina frågeställningar för att kontrollera att jag undersöker det jag avsett undersöka och för att 

kunna få fram den information jag behöver (Bryman 2011). Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram 

vikten av processen och den anpassning och beslut som tas under studiens gång, vilken är avgörande 

för att resultatet skall ha validitet. Där har jag under studiens gång försökt att anpassa metod till syfte 

och jag har även försökt vara noggrann i min kontroll och bearbetning av det material som kommit 

mig till del för att få en så korrekt tolkning av resultatet som möjligt. Studiens reliabilitet handlar om 

det forskningsresultat jag kommit fram till är tillförlitligt och om samma resultat skulle framkomma 

vid en annan studie av en annan forskare (Bryman 2011). En annan studie skulle troligen inte ge exakt 

samma resultat eftersom jag intervjuat människor som i sin tur arbetar med människor, vilket gör att 

det är många faktorer som kan förändras. Detta är min tolkning av det som framkommit i mina 

undersökningar och informationen kommer från dem som arbetar med dessa frågor i kommunen vilket 

kan anses göra informationen tillförlitlig.  

Eftersom jag inte haft syftet att generalisera de resultat som framkommer i min fallstudie till andra 

populationer eller fall har jag inte upplevt det som någon begränsning (Bryman 2011). Även om en 

undersökning inte går att generaliseras statistiskt kan det gå att göra en analytisk generalisering där 

studien så att säga kan lyftas in i ett större sammanhang (Kvale & Brinkman 2009). Däremot tror jag 

utifrån det jag tagit del av i tidigare forskning att delar av de resultat som framkommit är relevant även 

i andra kommuner. Inte på grund av att deras situation är densamma utan för att i mötet med 

människor och andra kulturer sker liknande saker över hela vårt land.  

8.5 Förförståelse 

Kvale och Brinkman (2009) lyfter fram att vi förstår världen utifrån vår förförståelse, vilket enligt 

författarna är ett allmänt drag hos oss människor. Eftersom jag själv har en viss erfarenhet av 

kommunens arbete i stort men även har kommit i kontakt med en del av kommunens 

integrationsarbete inser jag att jag har viss förförståelse utifrån mina erfarenheter. Genom att vara 

medveten om min förförståelse hoppas jag att det hjälpt mig att vara så objektiv som möjligt genom att 

försöka ställa förförståelsen åt sidan för att kunna se på kommunens integrationsarbete som helhet, 

från nya vinklar och med öppna ögon och öron för att kunna ta emot nya intryck och kunskap. 
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8.6 Etik 

I utförandet av en undersökning är det enligt Kvale och Brinkman (2009) viktigt att fundera kring 

vilka de goda effekterna av forskningen blir. Men det är även viktigt att arbeta utifrån de 

grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning där det finns fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som utgår från det 

grundläggande individskyddskravet (Codex 2015, Bryman 2011). Där individskyddskravet gör 

gällande att enskilda inte skall utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kräkning 

samt skyddas från otillbörlig insyn. Informationskravet och samtyckeskravet innebär att forskaren 

behöver informera deltagare om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt och närsomhelst kan 

avbrytas och där deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

försäkrar deltagarna om konfidentialitet där även personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in endast får 

användas för forskningsändamålets syfte. De intervjuer jag utfört har inte handlat om enskilda 

personer och deras privatliv utan om hur arbetet med integration sker inom kommunen. Det har dock 

varit viktigt att ta de etiska riktlinjerna på allvar. Vilket innebär att jag efter bästa förmåga informerat 

de intervjuade om syftet med min studie och om att deras deltagande i intervjuerna är frivilligt med 

möjlighet att avbryta. Jag har även klargjort att deras deltagande är anonymt och inte kommer att 

härledas till dem. Slutligen har jag även informerat om att de uppgifter som insamlas endast kommer 

att användas i min studie. I något fall har jag varit otydlig om ovanstående information vilket gjort att 

jag försökt klargöra det i efterhand. Jag har inte tagit del av några personuppgifter och har därför inte 

behövt ta i beaktande hur jag skall förvara dem.  

Vidare har jag i hur studien presenteras försökt vara aktsam för att inte informanters identitet skall 

kunna identifieras genom att inte använda mig av namn i min rapportering. Där jag även övervägde 

vilken övrig information som kunde riskera att avslöja mina informanters identitet utan att för den 

delen ta bort från studiens värde. Detsamma har jag gjort när det gäller den kommun jag gjort min 

studie på, där jag försökt att avidentifiera uppgifter som skulle kunna härledas till kommunen.  
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9 Resultat och analys 

I kapitlet nedan introduceras först en organisationskarta över kommunens arbete med integration för 

att förtydliga integrationsprocessen utifrån det som framkommit i intervjuerna. Därefter följer lite kort 

information från informanter. Därefter presenteras resultat och analys utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Resultat och analys redovisas genom att materialet från intervjuerna har tematiserats 

och illustreras med hjälp av citat som framkommit under intervjuerna. De teman jag arbetat utifrån och 

som relaterar till mina forskningsfrågor är: Kommunens synsätt på integration, integrationsarbetet i 

kommunen, personalens synsätt på integration, personalens kunskap om olika kulturer samt behov av 

vidareutbildning. I min analys utgår jag från det teoretiska perspektivet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och slutsatser utifrån resultat och analys.  

9.1 Integrationsprocess 

Kommunen har valt att tillsammans med några andra kommuner ingå i ett Etableringscenter för att på 

så sätt ta ett gemensamt ansvar för flyktingmottagningen. Under de två första åren har 

Etableringscentret ansvar för de vuxna under etableringsfasen medan kommunen tar ansvar för de 

minderåriga. Integrationsfrågorna lyder under bildnings- och omsorgsnämnden där bland annat 

förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasium och kommunal hemsjukvård ingår, se 

figur 1. Men även individ och familjeomsorgen som bland annat ansvarar för arbetet med de 

nyanlända och ensamkommande barnen. De är även involverad i arbetet med nyanlända familjer 

förutom de vuxna under etableringsfasen. 

 

Flyktingsamordnare

Etableringsråd Arbetsmarknadsenheten

(Arbetsförmedling)

Individ- och familjeomsorg Hemsjukvård och service enhet Skola

Bildnings- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

 

Figur 1. Kommunens organisation utifrån ett integrationsperspektiv. 

 

9.1.1 Information från informanter 

9.1.1.1 Flyktingsamordnare 

Denne arbetar utifrån det samordnade Etableringscentret i regionen men finns på plats i kommunen två 

dagar i veckan. Flyktingsamordnaren kontaktar en socialsekreterare på Individ och familjeomsorgen 
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för saker som berör kommunen. När en nyanländ placeras i kommunen är det flyktingsamordnaren 

som hjälper den nyanlände att komma iordning i det boendet kommunen ordnat för att sedan vara 

involverad i etableringsfasen. Tanken med etableringen är att den skall lägga grunden för den 

nyanlände att på sikt kunna integreras i samhället. Svenska för invandrare anordnas av såväl kommun 

som privata aktörer i den större kommunen av dem som ingår i Etableringscentret, vilket gör att 

eleverna från de mindre kommunerna får resa dit. Samhällsorientering anordnas på Etableringscentret 

av speciella flyktingsamordnare som ansvarar för själva orienteringen. Tanken med 

samhällsorientering är att det skall underlätta för de nyanlända att förstå och komma in i såväl 

samhälle som arbetsliv. Kursen är på 80 timmar och innehåller ämnen som: kunskap om att bo i 

Sverige, att bilda familj och ta hand om barn i Sverige, att arbeta och försörja sig i Sverige, rättigheter 

och skyldigheter i Sverige. Den ges på modersmålet och det finns inget prov eller uppföljning för att 

se att deltagarna tagit till sig informationen. När det gäller föräldrautbildning är det hemkommunens 

ansvar och det finns ett behov av föräldrautbildning för nyanlända. Flyktingmottagandet och 

etableringsfasen finansieras av staten. Flyktingsamordnaren lyfter fram dilemmat med att den 

undersökta kommunen inte kan ta emot det antal flyktingar de har avtal med staten på grund av 

bostadsbrist.  

9.1.1.2 Etableringsråd 

En av politikerna i bildnings- och omsorgsnämnden sitter med i etableringsrådet för kommunen. I 

detta råd finns två representanter från varje kommun i region som valt att gå samman för att samordna 

och ta ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet. Rådet möts fyra gånger per år. Politikern är 

tveksam till detta samarbete då kommunen hamnar i skymundan och resurserna går till de större 

kommunerna. Men förvaltningen i kommunen anser att det inte finns tillräckligt med muskler för att 

kunna klara ansvaret för flyktingmottagandet själva. Avtalet för samordningen av 

flyktingmottagningen löper på ungefär en mandatperiod. I kommunen pågår inget gemensamt arbete 

med integration utan olika delar arbetar för sig med sin del och det finns inte heller något dokument 

som talar om hur man vill arbeta med integration. När en nyanländ gått igenom etableringsfasen som 

varar två år är det Individ- och Familjeomsorgen (IFO) som sätter in arbetsmarknadsåtgärder. 

9.1.1.3 Socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen 

I bästa fall är den nyanlände redo för arbetsmarknaden och kan stå till arbetsmarknadens förfogande 

efter två års etablering genom kommunernas gemensamma flyktingmottagning där bland annat 

svenska för invandrare ingår. Om så inte skulle vara fallet kommer de i kontakt med Arbetsförmedling 

(AF), Försäkringskassa och socialtjänst (för försörjningsstöd). Deras ärende kan till exempel tas upp i 

Uppdragsteamet som består av förut nämnda parter och där beslutar med den enskildes medgivande 

hur man går vidare. I det läget kan Arbetsmarknadsenheten få en remiss. Arbetsmarknadsenheten är 

organiserad inom Resursteamet som är en del av Individ och familjeomsorgen. Resursteamet består av 

Arbetsmarknadsenheten, Ungdomsgården och personal som arbetar med stöd och behandling utifrån 

vårdplaner ifrån Myndighetsutövarna.  

Inom Arbetsmarknadsenheten (AME) får personen en egen handläggare som tillsammans med den 

enskilde gör en kartläggning över personens behov. Därefter skrivs personen in i lämpliga insatser 

inom AME. Fortlöpande gör handläggaren uppföljningar och reviderar arbetsplanen. Målet med 

insatser inom AME är att personen kan "rehabiliteras" eller göras redo för att stå till arbetsmarknadens 

förfogande vilket innebär att den kan skrivas in på Arbetsförmedlingen. Ibland kan det falla sig så att 

Arbetsmarknadsenheten lyckas hitta praktikplatser eller andra Trygghetsanställningar som gör att 
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personen blir självförsörjande utan att behöva skrivas in på AF. En av insatserna på 

Arbetsmarknadsenheten kan vara språkträning. Det får man naturligt genom att besöka den öppna 

verksamheten dit man kan komma och umgås med andra, träffa nya vänner eller göra olika kreativa 

verksamheter. Om det uppstår behov kan även Språk café eller annat startas. Det mest effektiva sättet 

att lära sig ett nytt språk är troligen att få ingå i en verksamhet där man naturligt behöver använda 

språket. 

9.1.1.4 Arbetsförmedlare 

Arbetsförmedlingen är en politiskt styrd organisation där verksamheten i stort ser likadan ut i hela 

landet men påverkas något beroende på om arbetet sker i storstad eller på landet. När en nyanländ 

person fått sitt permanenta uppehållstillstånd (PUT) får personen ett etableringssamtal med en 

arbetsförmedlare där en etableringsplan upprättas. Arbetsförmedlaren berättar om på vilket sätt 

Arbetsförmedlingen kan vara till hjälp för den nyanlända personen under de 24 månader som 

etableringen pågår, men även vad de förväntar sig av den nyanlända. Under etableringssamtalet sker 

även en kartläggning av personens kompetenser och erfarenheter för att på bästa sätt kunna göra 

personen redo för arbetsmarknaden. Förutom frågor som rör arbete tas även frågor som rör boende, 

skola, barnomsorg, hälsa samt familj upp. Viss kommuner anger brist på bostäder som skäl för att 

slippa ta ansvar för nyanlända. Vilket inte går med ensamkommande barn, då alla kommuner måste ta 

ansvar för sin del. Etableringsplanen upprättas även tillsammans med berörda myndigheter, 

organisationer och företag. Aktiviteter skall normalt ske på heltid men kan ske på deltid om det finns 

en funktionsnedsättning eller ohälsa. Dessa aktiviteter består av svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering men kan även handla om praktik och validering av såväl yrkeserfarenhet som 

utbildningar. För till exempel mammor i familjer med många barn kan det vara svårt att klara av en 

heltidssysselsättning ovanpå att ta hand om familjen. Då tänker arbetsförmedlingen att det är bättre att 

mamman satsar på sin familj och sina barn. Vilket leder till att barnen får chansen att integreras och bli 

delaktiga i samhället med möjlighet att studera och få jobb i framtiden. För dem som anser att heltid är 

för mycket finns även möjlighet att själv försöka komma ut i jobb men då finns inte 

Arbetsförmedlingens resurser till hands på samma sätt utan man får klara det på egen hand. 

Efter de två åren i etableringen ser Arbetsförmedlingen att de som är välutbildade, till exempel många 

syrier fortsätter studera och fungerar bra i samhället. Det finns Grundvux för dem som saknar 

gymnasiekompetens och även något som heter Korta vägen vilket är en intensivkurs i svenska för 

akademiker där man arbetar med studier, praktik och karriärvägledning med mål att ge rätt kompetens 

för att komma in på arbetsmarknaden. Efter etableringsfasen erbjuds en person programmet - Jobb och 

utvecklingsgarantin som gäller i max 450 dagar. Alla behöver referenser för vidare jobb, vilket de kan 

få under denna tid, oftast via praktikplatser. Referenser från hemlandet är tyvärr inte värda något i 

Sverige. För många är det svenska språket som behöver utvecklas, vilket ofta inte är tillräckligt efter 

de två första åren. Arbetsförmedlingen har mycket resurser till sitt förfogande för att få igång den 

arbetssökande. För analfabeter och de som tidigare haft hantverkararbeten utan yrkeskompetens har 

ofta en längre väg att gå. Där kan validering av yrkeskompetensen vara ett sätt, men då är svenska 

språket avgörande för att lyckas. Nya arbetstillfällen som har kommit upp i samband med den stora 

flyktingströmmen och ensamkommande barn, är elevstödjare på skolor samt boendestödjare på 

asylboenden och ungdomsboenden. För dessa två uppdrag efterfrågas personer med språk och 

kulturkompetens, vilket är en helt ny arbetsmarknad för dem som inte varit i Sverige så länge och ett 

bra sätt att ta till vara kompetens.  
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9.1.1.5 Rektor grundskola 

Rektorn berättar att skolan har få flyktingbarn. Besvärande få elever från andra länder, vilket gör att 

det blir ett problem och ”big deal” när det kommer elever från andra länder. På högstadiet har de nu 

gått från att vara få elever från andra länder till att ta emot, för dem, ett stort antal ensamkommande 

barn. Allt arbete på skolan sker utifrån en verksamhetsplan. När det gäller samarbete kring 

integrationsarbetet hoppas rektorn att den nya organisationen där utbildningsnämnden tillhör samma 

nämnd som omsorgsnämnden kommer att möjliggöra arbetet med en mer långsiktig plan. Med 

förhoppning om mer samarbete och bättre kommunikation. 

9.1.1.6 Sjuksköterska hemsjukvården 

Hemsjukvården ligger på kommunens ansvar och utförs till övervägande del i den enskildes hem. De 

patienter sjuksköterskorna besöker har till 99 % svenska som modersmål. Därför har sjuksköterskan 

inte upplevt något behov av att använda sig av tolk. Planeringen av vården sker i samråd med såväl 

den enskilde som de närstående samt hemsjukvården. Det finns ett samarbete mellan hemsjukvård, 

hemtjänst, läkare och sjukhus. Personalen har inte fått någon utbildning eller vidareutbildning om 

andra kulturer. 

9.1.1.7 Politiker bildnings och omsorgsnämnden 

Är relativt ny på denna post och har varit överraskad över att det är många svåra bitar att ta tag i och 

mer intensivt än väntat. Kommunen har precis genomgått en omorganisation där bildnings- och 

omsorgsnämnden gått samman, vilket i praktiken innebär att det blir ett ännu större arbetsområde där 

många viktiga frågor tas upp och där kommunens integrationsarbete är en del av det arbete nämnden 

ansvarar för. Men förutom det integrationsarbete som kommunen gör som sker via skola och Individ 

och familjeomsorgen tar kommunen hjälp av civilsamhället där till exempel idrottsföreningar och 

andra gör ett viktigt jobb. Bilden av de anställdas utbildning och kunskap om människor från andra 

länder är att den varierar. Jag vet inte hur det är när det gäller kunskap om individorienterade kulturer 

och grupporienterade kulturer bland personal. Men i stort har individtänket blivit starkare i samhället. 

9.1.1.8 Högt uppsatt tjänsteman  

Det finns inte någon skriven information att ta del av då kommunen inte skrivit några riktlinjer för 

kommunens integrationsarbete, men det finns med i bilden. Brist på bostäder har länge varit en 

utmaning och hinder för att kunna ta emot nyanlända och uppfylla kommunens åtagande gentemot det 

avtal som ingåtts med staten angående kommunens flyktingmottagning. Ett stort fokus just nu är de 

ensamkommande barnen. Där kommunen arbetar för att ordna boende för de ensamkommande barnen 

i kommunen istället för att hyra boende i en annan kommun vilket sker idag. Det finns olika 

kompetens och utbildning bland personalen som arbetar direkt med integration. 

9.2 Presentation av resultat och analys 

9.2.1 Kommunens synsätt på integration 

En kommun styrs av de politiker dess innevånare röstat fram och deras arbete är att besluta vad som 

skall göras och sätta upp mål. Tjänstemännen som är anställda av kommunen bereder och verkställer 

de beslut politikerna fattar. I kommuner är det vanligt att det finns dokument som styr det 

gemensamma arbetet samt hjälper till att prioritera de resurser som finns.  
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”Oberoende av vart du kommer ifrån handlar integration om att bli en del av gemenskapen, 

vilket är både enkelt men svårt”. 

(Politiker bildnings- och omsorgsnämnden, etableringsrådet) 

”Integration innebär delaktighet i samhället och är inte att vara i en åtgärd. De nyanlända 

påverkas men också vi som redan bor här, alla ändras. 

(Politiker bildnings- och omsorgsnämnden) 

Av citaten från politikerna framkommer att de har tydliga tankar om vad integration är. Där de lyfter 

fram att det är en process som berör alla. Kommunen har dock inte haft en stor flyktingmottagning 

vilket gör att det inte är ett område som prioriterats. Det är en liten kommun med en slimmad 

organisation med många olika ansvarsområden. Men nu har bilden förändrats och kommunen, liksom 

många andra kommuner i Sverige behöver ta ett större ansvar för landets flyktingmottagning. 

”Det finns inga skrivna dokument om hur vi som kommun vill jobba med integration.”  

(Högt uppsatt tjänsteman) 

Utan skrivna dokument kan man fundera runt hur det går det att säkerställa att tjänstemännen har ett 

gemensamt synsätt på integration. Vilket hänger ihop med kommunens värdegrund. Ett annat problem 

kan vara att det påverkar tjänstemännens integrationsarbete då förståelsen av integration troligen 

varierar. En annan aspekt handlar om hur personalen skall veta hur de skall hantera sitt 

integrationsarbete. En nyanländ har ett stort behov av tydlighet när den kommit så långt i sin process 

att uppehållstillstånd är tillhandahållet och det är dags att integreras i sitt nya hemland. Detta utifrån 

att den nyanlände med stor sannolikhet har levt under en stor stress såväl innan som under flykten, 

kanske även med erfarenhet av att familjen splittras. Asylprocessen i sig är även den fylld av ovisshet 

och psykisk påfrestning. Antonovsky (2005) lyfter fram begriplighet som en viktig komponent för att 

uppnå hälsa. En nyanländ har ett stort behov av att kunna greppa och förstå situationen och allt det nya 

de möts av i sitt nya hemland och där är personalens tydlighet i hur de arbetar med integration viktig 

vilket hjälper integrationen men även påverkar den nyanländas hälsa positivt. Där kan en kommun 

arbeta salutogent och främja sina innevånares hälsa genom att ha tydliga dokument om i detta fall 

integration och arbeta för att alla blir delaktiga i integrationen och en del av gemenskapen. 

9.2.2 Integrationsarbetet i kommunen 

När det gäller kommuners ansvar i integrationsarbetet åligger det dem att bland annat ansvara för att 

anordna barnomsorg, skola, boende, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och insatser 

inom det sociala området. Vilket gör att det är många människor och olika yrken involverade i 

integrationsarbetet. 

Att det inte finns något skrivet dokument om hur kommunen vill arbeta med integration är ett problem 

som följer med. 

”Var och en jobbar med integration inom sitt område men det finns inget gemensamt arbete.” 

(Socialsekreterare) 

”Innan lagen från 2010 slog igenom hade jag som flyktingsamordnare en helhetsbild och 

samordnade arbetet. Jag var orolig att ingen skulle ta tag i de olika bitarna efter 

omorganisationen och att saker skulle hamna mellan stolarna.”  

(F.d. flyktingsamordnare) 

Från citaten ovan framkommer att var och en gör sin del av integrationsarbetet men att det inte finns 

någon som ser till helheten. Skola, boende, samhällsorientering - alla delar i integrationsarbetet är 
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viktiga och hänger ihop. Antonovsky (2005) visar också på hur våra liv hänger ihop och att varje del 

är viktig för hälsan. Precis som våra liv hänger ihop är den nyanlände också beroende av hur 

kommunens integrationsarbete fungerar och att det som berör dem inte riskerar att hamna mellan 

stolarna vilket f.d. flyktingsamordnaren såg en risk för. 

”Uppföljning av språkkunskaper och samhällskunskap sker väl fortlöpande genom SFI i 

samarbete med den gemensamma flyktingsamordningen och deras flyktingsamordnare. Det kan 

nog de svara på bättre.” 

(Socialsekreterare) 

Förste socialsekreteraren antar att flyktingsamordningen gör uppföljning på de nyanländas kunskap 

när det gäller språk och samhällskunskap de två första åren. Ansvarsfördelningen verkar något oklar. 

Den nyanlände blir åter kommunens ansvar efter de två första åren av etablering med utgångspunkt 

utifrån deras kunskapsnivå i svenska samt kunskap om samhället. En överlappande funktion mellan 

den personal som arbetar med olika bitar av integration verkar saknas. Den nyanländes liv hänger ihop 

och är en helhet. Personalen kan genom att överlappa med andra som arbetar med integration jobba 

salutogent. Ett väl fungerande integrationsarbete underlättar för nyanlända att bli delaktiga och 

integreras i samhället. 

”Vi ställer ett väldigt STORT krav på dem som kommit till Sverige när vi förväntar oss att de 

skall lära sig svenska under de första två åren då många hämtar sig och läker efter en tuff tid på 

flykt. Sedan skall de även lyckas landa och fungera i sitt nya hemland.” 

(Arbetsförmedlare) 

Arbetsförmedlaren pekar på den krock som uppstår mellan det svenska samhällets förväntan på den 

nyanlände och den nyanländes behov efter flykten. Men det visar också på en förståelse och 

medvetenhet vilken troligen påverkar hur arbetsförmedlaren bemöter den nyanlände. Hälsan hos 

många nyanländas är inte så stabil efter alla strapatser de genomlevt under sin flykt och det är viktigt 

att de får den hjälp de behöver för att kunna bli friska. Men där är det av stort värde för den nyanlände 

viktigt att inte ha fokus på det som orsakar sjukdom, det patogena. Utan att arbeta utifrån de faktorer 

som främjar hälsan. Antonovsky (2005) menar att hanterbarhet är en viktig del för att uppnå hälsa. Där 

vi också är beroende av dem runt oss och de resurser vi kan få genom dessa personer för att göra vårt 

liv hanterbart. Den nyanlände är beroende av arbetsförmedlare, handläggare, lärare, 

flyktingsamordnare och andra som arbetar med integration eftersom de har kunskapen och resurserna 

för att hjälpa den nyanlände att steg för steg bli en del av det svenska samhället. För varje steg kan den 

nyanlände börja uppleva att den sakta men säkert klarar av livet och ökar sin bemästringskapacitet. 

Vilket ökar den nyanländes handlingsmöjligheter då den klarar av att ta ansvar för sitt eget liv. Istället 

för att som under en lång tid ha varit beroende av att någon utanför har kontrollen. Där livet åter blir 

begripligt, hanterbart och meningsfullt och den nyanlände kan uppleva en känsla av sammanhang 

(Antonovsky 2005).  

9.2.3 Personalens synsätt på integration 

Personalen är ett viktigt verktyg i integrationsarbetet. Det är de som möter den nyanlände ansikte mot 

ansikte och arbetar med dem på olika sätt. De är också kommunens ansikte och representant i mötet 

med den nyanlände.  

”Integration är när en person känner sitt sammanhang, är delaktig i samhället, känner att här 

bor jag. Vilket måste börja i personen sedan kan samhället hjälpa till och stödja.” 

(Socialsekreterare) 
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”Assimilerad eller integrerad? Stora ord. Det som dock är tydligt är att språk och arbete är 

viktiga delar i integration. Där tror jag att det tar en generation innan integrering sker.” 

(Arbetsförmedlare) 

”Det finns inget genomtänkt och speciellt integrationsarbete på skolan utan vi arbetar utifrån 

likabehandlingsplanen och även mot diskriminering där skolan vill peka på att vi är olika och att 

olika är bra och får plats.” 

(Rektor grundskola) 

Det går att se att personalen har lite olika synsätt på integration. Förste socialsekreteraren börjar med 

att beskriva själva målet med integration. För att nå dit har samhället en hjälpande och stödjande 

funktion. Där själva utgångspunkten för integration ligger hos den enskilde. Arbetsförmedlaren lyfter 

fram tidsaspekten, att integration tar tid. Där tydliga redskap för att nå integration lyfts fram. Medan 

rektorn mer lyfter fram en allmän riktlinje för våra liv utan hjälp om hur det går att uppnå integration. 

Denna riktlinje ger varandra utrymme att vara olika med risk att leva i olika subkulturer utan att 

integreras. I stort sett alla människor längtar efter en tillhörighet och mening i livet. Något Antonovsky 

(2005) benämner meningsfullhet. Vilket är något som hjälper den nyanlände att orka fortsätta 

integrations process när det är kämpigt för att det finns något av värde, något att kämpa för. En viktig 

uppgift för samhället är att på olika sätt stötta den nyanlände i integrationsprocessen, vilket förste 

socialsekreteraren lyfter fram. Under den första tiden i det nya hemlandet är det personalen i 

kommunen som behöver ta det stödjande ansvaret för den nyanlända innan dennes sociala nätverk 

utökats. Personalens förståelse av vad integration är påverkar deras sätt att arbeta och utforma åtgärder 

och är därför av största vikt. 

9.2.4 Personalens kunskap om olika kulturer samt behov av 

vidareutbildning 

Personalen är som redan sagts ovan viktiga verktyg i arbetet med de nyanlända men de behöver också 

i sin tur bra redskap att arbeta med för att kunna utföra sitt arbete. I mötet med nyanlända är kunskap 

om såväl den egna som andra kulturer ett bra redskap. I Sverige utgår vi mycket från individen medan 

många av de nyanlända kommer från grupporienterade kulturer och där gruppen är viktig. Där kan det 

vara till hjälp för personalen i såväl kommunikation som undervisning och kontakt med nyanlända att 

ha kunskap på detta område 

Från intervjuerna kan konstateras att kommunen inte aktivt arbetat med att utbilda personalen om olika 

kulturer: 

”Personal inom kommunen tillhandahålls ingen vidareutbildning eller utrustas på något sätt för 

att ha kunskap om andra kulturer, individ- eller familjeorienterade kulturer. Vilket gör att det 

finns en väldigt varierad kunskap och att de som arbetar inom kommunen har med sig olika 

kunskap.” 

(Politiker bildnings- och omsorgsnämnden, etableringsrådet) 

”Generellt finns det inte mycket kunskap om andra kulturer eller om individ- eller 

gruppkulturer.” 

(Rektor grundskolan) 

”Arbetsförmedlingen har missat chansen att utbilda sin personal i kulturkompetens. Vilket 

personalen efterfrågat och känt och känner stort behov av. Vi har endast fått gå någon enstaka 

kurs. Flera arbetsförmedlare har tagit egna initiativ för att få denna kompetens.” 

(Arbetsförmedlare) 
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En konsekvens är att kunskap och kompetens kommer vara väldigt varierande och mycket upp till den 

enskilde medarbetaren. Arbetsförmedlaren lyfter fram ett verkligt behov hos personalen där de inte har 

tillgång till de redskap de behöver för att kunna utföra ett tillfredställande arbete i mötet med den 

nyanlände. Samtidigt är det för en nyanländ väldigt viktigt att bli bemött utifrån en förståelse av 

gruppkulturen där den förståelsen finns med i såväl kommunikation som hur åtgärder utformas. Vilket 

hjälper det Antonovsky (2005) kallar begriplighet. Där den nyanlände kan få hjälp förstå och greppa 

sitt nya sammanhang utifrån att personalen har kunskap om deras perspektiv och kultur och på så sätt 

kan hjälpa dem att lära sig fungera i det svenska samhället.  

Antonovsky (2005) pekar på hur en människa kan gå igenom oerhörda svårigheter men ändå ha hälsan 

i behåll. Där har varje person ett behov av att bli sedd och förstådd och där vi är beroende av varandra 

för att kunna hantera situationer i livet. Där de nyanlända på ett sätt är beroende av de resurser 

personalen kan hjälpa dem med eftersom de i stort har lämnat hela sitt sociala nätverk när de flydde. 

Viket innebär att deras nätverk och tillgång till resurser är väldigt litet innan de hunnit bygga upp ett 

nytt nätverk i sitt nya hemland, vilket gör hanterbarheten sårbar. Men där lyfter Antonovsky även fram 

motivationskomponenten meningsfullhet. Där personalen med rätt kunskap kan hjälpa till att motivera 

den nyanlände utifrån en förståelse av dennes kultur och behov. Där personalens kunskap och intresse 

av andra kulturer kan vara ett sätt att arbeta salutogent.  

Utifrån intervjuerna går det att se att synen på personalens kunskap varierar: 

”Jag bedömer att vi sammantaget har en bred arbetslivserfarenhet och kompetenser som väl 

kompletterar varandra. Dessutom har vi under årens lopp gått på ett antal olika fortbildningar 

som bl.a. Migrationsverket tillhandahåller. Jag känner mig helt trygg med den kompetens som 

teamet har att möta människor som av olika anledningar har svårt att etablera sig i arbetslivet 

och i samhället, det kan gälla både utlandsfödda och Sverigefödda personer.” 

(Socialsekreterare) 

Citatet visar på en trygghet i arbetssituationen där det finns tillgång till varandras kunskaper och 

kompetenser. Det som kan saknas är målet av kontinuerligt lärande eftersom situationer och 

förutsättningar ändras, där tid att reflektera och förbättra är viktigt. Men även utifrån att de människor 

de arbetar med är olika. Socialsekreteraren lyfter fram att personalen har varit på olika fortbildningar 

vilket i sig inte säger särskilt mycket om vad de kan. Det är svårt att bedöma kompetens utifrån 

fortbildning eftersom det man lär behöver tillämpas för att inte glömmas bort. Socialsekreteraren pekar 

även på vikten av att i ett team komplettera varandra för att kunna möta olika människor som är 

sårbara. Antonovsky (2005) lyfter fram hur viktigt det är för hälsan att en person tycker att det är 

meningsfullt att försöka, att inte ge upp utan fortsätta framåt. Där kan det vara oerhört viktigt att 

personalen har rätt kompetens och kan möta i detta fall den nyanlände och hjälpa denne utifrån dennes 

individuella behov. Vilket skulle kunna handla om att som personal vara medveten om hälsolitteracitet 

vilken grundar sig i brist på att kunna förstå och använda sig av information för att främja sin hälsa. 

För den nyanlände kan det vara avgörande för hälsan att genom personalen få hjälp att till exempel 

kunna förstå och ta till sig information för att kunna fatta välgrundade beslut angående medicin för sig 

och familjen vid sjukdom. Personalen kan genom praktisk hjälp arbeta salutogent och hjälpa 

nyanlända att som Antonovsky (2005) lyfter fram röra sig mot hälsa. Där enkla saker i vardagen 

annars kan bli stora berg av hinder utifrån en brist på ett socialt nätverk där de resurser som behövs för 

att klara livet helt enkelt inte finns tillgängliga. 
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9.2.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag redogjort för resultatet utifrån de intervjuer jag genomfört. Resultatet har sedan 

bearbetats och analyserats utifrån fyra teman: kommunens synsätt på integration, integrationsarbetet i 

kommunen, personalens synsätt på integration, personalens kunskap om olika kulturer samt behov av 

vidareutbildning. Utifrån analysen kan jag se att de som arbetar med integration utför ett viktigt arbete 

som har en stor inverkan och betydelse för den nyanlände och dennes förutsättning att integreras. 

Vilken betydelse det har för personalen går inte att säga förutom att de i stort har ett intresse och 

engagemang i den nyanlände. Kommunens integrationsarbete är viktigt för hela samhället men av 

största vikt för den nyanlände. De slutsatser jag kommit fram till utifrån analysen redovisas nedan. 

9.2.6 Slutsatser 

Utifrån det analyserade resultatet drar jag följande slutsatser: 

Kommunens synsätt på integration 

 Det saknas skrivna dokument om hur kommunen arbetar med integration.  

 Avsaknad av dokument riskerar påverka hur arbetet med integration sker. 

 Bland politiker i kommunen finns tydliga tankar om vad integration är och innebär. 

Integrationsarbetet i kommunen 

 Det saknas en helhetssyn i kommunens integrationsarbete. 

 Ansvarsfördelningen mellan personal är oklar och det saknas en sammanhållande funktion 

mellan personal som arbetar med integration. 

 Den nyanländes behov av att läka och hämta sig efter sin flykt kräver förståelse hos 

personalen för att påverka deras bemötande och arbetssätt. 

Personalens synsätt på integration 

 Det finns oliks synsätt på integration hos personalen. 

 Personalens synsätt av integration påverkar deras sätt att arbete med den nyanlände. 

Personalens kunskap om olika kulturer samt behov av vidareutbildning 

 Kunskapen och kompetensen om olika kulturer är varierad hos personalen. 

 Synen på personalens kunskaper om andra kulturer skiljer sig åt. 
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10 Diskussion  

Jag börjar detta kapitel med att diskutera runt val av metod för att sedan övergå till en slutdiskussion 

där jag diskuterar mina forskningsfrågor utifrån de teman som presenterades i föregående kapitel. 

Under varje tema kommer jag att spegla de slutsatser som framkom i min analys av resultatet med 

tidigare forskning och även lyfta in relevant fakta från bakgrunden. 

10.1 Metoddiskussion 

När det gäller valet av design föll valet på fallstudie utifrån viljan att på ett mer detaljerat sätt kunna 

undersöka hur en specifik kommun arbetar med integration. Där intresset inte varit att jämföra eller 

överföra resultaten på en annan kommun även om vissa saker som framkommit eventuellt skulle 

kunna gälla en annan kommun. För att kunna samla in data valde jag att undersöka skrivna dokument 

och kvalitativa intervjuer som metod. Det var dock betydligt svårare att hitta några dokument om 

kommunens integrationsarbete än jag hade föreställt mig vilket jag först trodde berodde på att 

kommunen gjorde om sin hemsida. Men det visade sig till slut att det helt enkelt inte finns några 

sådana dokument, vilket var ett rejält avbräck. Eftersom det försvårade för mig att få svar på min fråga 

om kommunens synsätt på integration. Genom de kvalitativa intervjuerna har jag kunnat få tag på 

intressant data från såväl politiker som tjänstemän och andra som är involverade, vilket varit till hjälp 

för att få en bra bild av kommunens integrationsarbete. Det hade kunnat vara av värde att intervjua 

mer personal för att få en tydligare bild av personalens synsätt på integration. Att göra denna studie 

under hösten 2015 när flyktingvågen vällt in över Europa har varit en utmaning då det påverkat flera 

av studiens informanter genom att de fått en större arbetsbelastning på grund av tillströmningen av 

flyktingar. Informanterna har varit väldigt tillmötesgående men helt enkelt inte haft så mycket tid till 

sitt förfogande. Vid analysen av insamlad data har det varit en utmaning att inte fastna i de svårigheter 

de nyanlända upplevt innan de kom till sitt nya hemland, eftersom det hör ihop med hur de mår nu. 

10.2 Slutdiskussion 

Utifrån de fyra teman som introducerades i föregående kapitel. 

10.2.1 Kommunens synsätt på integration 

Efter analys av resultatet går det att se att det finns tydliga tankar hos några av politikerna av vad 

integration är men också vad det innebär. Men att det däremot inte finns någon skriven 

integrationsplan i kommunen, vilket riskerar att påverka hur integrationsarbetet sker. Där pekar Grip 

(2010) på att det finns skillnader på hur begreppet integration förstås i skrivna dokument i kommuner. 

Vilket gör att de i vissa kommuner arbetar för att nyanlända skall assimileras istället för integreras i 

sitt nya hemland. Av detta tycker jag mig kunna se att skrivna dokument också kan ge otydliga 

signaler utifrån personalens förståelse av begreppet integration. Vilket pekar på vikten av att 

kommunens politiker och personal behöver arbeta med sin förståelse av vad integration är. Grip 

(2010) lyfter även fram att tjänstemän skapar åtgärder utifrån sin förståelse av integration, viket 

påverkar vem åtgärder riktas mot och hur de ser ut. Vilket också kom fram i analysen där avsaknaden 

av en integrationsplan i kommunen riskerar att ha inverkan på hur arbetet med integration sker. 

Socialstyrelsen (2009) pekar på vikten för en människas hälsa att integreras i sitt nya hemland. Annars 
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finns det risk att hamna i utanförskap med diskriminering och social utsatthet som följd. Utifrån 

ovanstående diskussion tycker jag mig kunna se att kommunens synsätt på integration är av stor vikt 

då kommunens integrationsarbete utformas utifrån det och därmed hur den nyanlände bemöts. Jag kan 

även se att en kommun kan arbeta salutogent för att främja hälsa genom att ha tydliga dokument. Där 

det finns en förståelse hos såväl politiker som personal av själva begreppet integration. 

10.2.2 Integrationsarbetet i kommunen 

När det gäller kommunens integrationsarbete visar resultatet att avsaknad av ett gemensamt dokument 

för integrationsarbetet påverkar helhetsbilden. I analysen av resultatet går det att se att kommunen 

saknar en helhetssyn i integrationsarbetet. Där ansvarsfördelningen mellan personalen är otydlig och 

där en sammanhållande funktion mellan personal saknas. I sitt mål för etablering av nyanlända lyfter 

Regeringen fram att alla oberoende av kulturell eller etniska bakgrund skall ha samma möjligheter 

men också lika rättigheter och skyldigheter i samhället. Utifrån ovanstående tycker jag mig se att det 

utan en helhetssyn av integrationsarbetet och en sammanhållande funktion mellan personalen finns en 

risk att saker som berör den nyanlända hamnar mellan stolarna. Och att den nyanlände därmed inte får 

tillgång till samma möjligheter, rättigheter samt skyldigheter som övriga invånare i kommunen. 

I analysen framkom även att personalens förståelse utifrån den nyanländes behov av återhämtning 

efter sin flykt påverkar deras sätt att möta och arbeta med dem. Socialstyrelsen (2009) pekar på att det 

finns en större psykisk ohälsa bland nyanlända än hos övriga migranter. Där menar Socialstyrelsen att 

introduktionen är en utmärkt plattform för folkhälsoarbete bland nyanlända. Utifrån det ovan sagda 

kan jag se att det är viktigt hur personalen bemöter och arbetar med den nyanlände, där förståelsen för 

dennes situation är en nyckel. Där det är angeläget att arbeta för att den nyanlände skall integreras i en 

takt som gagnar hälsan. Folkesson (2012) visar på hur en kommun i utvecklandet av sin 

integrationspolitik genom att skapa policys utifrån den svenska kulturen som norm kan riskera att 

kommunicera att andra kulturer inte har samma värde och därmed förstärka ett vi och dom tänk. Dessa 

tankar om vi och dom är inget som behöver förstärkas. I själva ordet integration finns såväl olika men 

förenade inbyggt och de kan fungera ihop.  

10.2.3 Personalens synsätt på integration 

Angående personalens synsätt på integration framkom det av analysen att deras synsätt varierar, vilket 

även påverkar deras sätt att arbeta med integration. Grip (2010) lyfter fram att tjänstemännen skapar 

åtgärder utifrån sin förståelse av integration, viket påverkar vem den riktas mot och hur de ser ut. Men 

Grip (2010) visar också på att det kan finns en oklarhet kring vem det är som skall integreras och om 

alla i samhället berörs av integrationsprocessen eller endast den enskilde. Med utgångspunkt utifrån 

det ovan sagda menar jag att det finns ett stort behov av att i kommunen arbeta med 

integrationsbegreppets betydelse för att det skall få en tydlig och bred förankring hos personalen 

eftersom deras synsätt av integration påverkar deras arbetssätt. Vilket även är viktigt för att säkerställa 

att en nyanländ får tillgång till samma bemötande och möjlighet till integration oberoende av vilken 

personal den möter. 

10.2.4 Personalens kunskap om olika kulturer samt behov av 

vidareutbildning 

Av resultatet går det att utläsa att personalens kunskap och kompetens är varierad men även att synen 

på deras kunskap om andra kulturer skiljer sig åt. Nilsson (2015) lyfter fram vikten av att lärare har 

kunskap om olika religioner och traditioner för att kunna stötta elevernas kulturella identitet där de 
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inte behöver skämmas för sina traditioner och kläder och där känslan av att vara annorlunda inte 

behöver framkalla skam och osäkerhet hos elever. Där lyfter Nilsson fram bilden där en av rektorerna 

liknar nyanlända vid en planta där rötterna behöver få vara kvar men där jorden och dess jordmån 

hjälper dem att lära sig om Sverige och dess kultur. Vilket hjälper dem att fungera och trivas i sitt nya 

hemland utan att behöva ge upp den de är. I resultatet gick det också att se att det i stort inte finns 

kunskap om individ- och gruppkulturer. Baianstovu (2012) pekar på den krock som kan uppstå när 

socialarbetare och socialtjänsten som företräder det individualiserade idealet möter den nyanlände som 

skall integreras och kommer från en familjebaserade/gruppbaserad kultur. Baianstovu lyfter även fram 

socialarbetarnas behov av mer kunskap i sociologi och antropologi för att bättre kunna mångfalden 

och på ett säkrare sätt kunna tolka den information de får angående sina klienter. Utifrån författarnas 

resonemang menar jag att såväl kunskap om olika religioner, traditioner som individ- och 

gruppbaserad kultur skulle hjälpa den nyanlände i integrationen. Men även ge personalen verktyg att 

använda sig av i sitt arbete, vilket skulle kunna hjälpa kommunikation och bemötande men även själva 

arbetet. 

Resultatet pekar också på att det ligger mycket på personalen att själva se till att få kompetens när det 

gäller andra kulturer. Baianstovu (2012) menar att kunskap om klientens kultur ger såväl 

socialarbetare som klient ökad trygghet i relationen, kommunikation men även ett stärkt förtroende. 

En viktig nyckel för att få tillgång till denna kunskap är enligt Baianstovu lyssnandet. Genom att 

lyssna till sin klient kan socialarbetaren i samtalet genom att ta del av klientens världsbild förändra 

fördomsfulla generaliseringar och få fram information som är till hjälp för deras fortsatta 

integrationsarbete. Men där kan brist på ett gemensamt språk försvåra kommunikationen och där är 

tolk ett viktigt redskap. Björk Brämberg (2008) lyfter fram personalens behov av att skapa sig 

kompetens i att arbeta med tolk. Björk Brämberg lyfter även fram Leiningers (2002 i Björk Brämberg 

2008) teori om att människor både har specifika och generella behov. För att kunna möta de specifika 

behoven behöver en vårdare ha kunskap om kulturella skillnader vid vård av människor från andra 

kulturer medan de generella behoven kräver kunskap om människan. Utifrån det ovan sagda skulle det 

vara intressant att översätta denna Leiningers teori till en socionom eller lärare. Vilket skulle innebära 

att det inte räcker att endast ha kunskap om människan för att möta dennes behov utan att det även 

krävs kunskap om kultur och kulturella skillnader för att kunna möta individens specifika behov. Där 

lyssnandet är en nyckel för att komma åt kunskap om individens kultur och specifika behov. 

Jag tycker det är intressant att fundera på vem som kan hjälpa människor i samhället att förstå 

grupporienterade kulturer när inte många av de yrkesverksamma inom olika arenor som kommunen, 

skolan och som är involverade i integrationsarbetet själva har den kunskapen. Socialstyrelsen (2009) 

lyfter fram introduktionen som en lämplig plattform för folkhälsoarbete för de nyanlända. Där det är 

utmärkt att ge kunskap men också fånga upp ohälsa för att snabbare kunna sätta in rätt vård och hjälp. 

Det är utmärkt att de som kommer till vårt land får en introduktion men där efterfrågar jag att vi som 

redan är här också få någon sorts introduktion med information och kunskap för att hjälpa vår 

integration, då det är en process som berör oss alla. Kanske skulle kommunen ta ett nytt grepp och 

utbilda alla och få innevånarna att sitta ner och prata med varandra. 

10.2.5 Slutsatser 

Utifrån min studie av kommunen drar jag följande slutsatser: 

 Att kommunens synsätt på integration är av stor vikt då kommunens integrationsarbete 

utformas utifrån det och därmed hur den nyanlände bemöts. 

 Integrationsarbetet påverkas av personalens synsätt på integration. 
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 Kommunen behöver arbeta med förståelsen av begreppet integration för att ha samma 

utgångspunkt i sitt arbete med integration. 

 Att det utan en helhetssyn av integrationsarbetet och en sammanhållande funktion mellan 

personalen finns en risk att saker som berör den nyanlända hamnar mellan stolarna. Och att 

den nyanlände därmed inte får tillgång till samma möjligheter, rättigheter samt skyldigheter 

som övriga invånare i kommunen. 

 En kommun kan arbeta salutogent för att främja hälsa genom att ha tydliga dokument. Där det 

finns en förståelse hos såväl politiker som personal av själva begreppet integration. 

 Förståelse för den nyanländes situation är en nyckel för personalen. Utifrån denna förståelse 

kan personalen bemöta och arbeta med den nyanlända. 

Vi bor i samma värld och lever våra liv under samma himmel, så lika men ändå så olika. Hur skall den 

som precis anlänt till Sverige kunna lära sig om inte någon lär och hur skall den personen kunna göra 

sig förstådd om inte någon förstår? 

10.2.6 Framtida forskning 

Utifrån den studie jag genomfört kan jag se att det skulle vara av värde att studera 

integrationsprocessen hos dem som redan bor i en kommun och som inte är nyanlända. För att på så 

sätt undersöka hur integrationen påverkar dem och om de är delaktiga i integrationsprocessen eller 

endast åskådare till de nyanländas del av integrationen. Där frågor som skulle belysas kan vara 

följande: 

 Hur påverkas de redan boende i en kommun av integration? 

 Hur arbetar kommunen med att integrera de som redan bor i kommunen? 

 På vilket sätt utrustar kommunen sina innevånare med kulturförståelse (individ- och 

grupporienterade kulturer, kunskap om olika religioner m.m.)? 

 Hur arbetar kommunen med att skapa mötesplatser för människor från olika kulturer? 
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12 Intervjumall 

Kommunens synsätt på integration 

Vad är integration? 

När är en person integrerad? 

Vem är det som skall integreras? 

 

Integrationsarbetet i kommunen 

Hur arbetar kommunen med integration? 

Vilka arbetar med integration? 

Vem ansvarar för integrationsarbetet i kommunen? 

 

Personalens synsätt på integration 

När är en person integrerad? 

Vad innebär integration? 

Vem skall integreras? 

 

Personalens kunskap om olika kulturer samt behov av vidareutbildning 

Har du fått utbildning om andra kulturer (kulturförståelse) i din utbildning? 

Har du genom kommunen fått någon typ av vidareutbildning för att arbeta med människor från andra 

kulturer? 

Upplever du att du har ett behov av att få utbildning om människor från andra länder? Redskap? 
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