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Abstract   

Authors: Sandra Jannati and Nelly Svahn 
Title: Integration - a team game? A qualitative study of professionals’ reflections 

about coexistence.  
Supervisor: Janicke Andersson  

Assessor: Dolf Tops 

Integration is a frequently used concept and the majority of us have an 
apprehension of its significance, but do we agree on its content? Upon further 

examination, we have become aware of the complexity of integration as a 
concept. During the study we entered the field of professionals in contact with the 

Swedish introduction program for immigrants, with the purpose to discover their 
interpretation of integration. The aim was to determine the basic ideas they have 
about integration and who is responsible for that happening. The questions we 

formulated were: 
 

 What do the professionals consider the conception integration to be?  
 Who do the professionals express should be integrated and to what/who?  
 Who do they mention as responsible for integrating individuals to society? 

 

We have used a qualitative method to examine these questions and have 
interviewed a total of nine professionals where all of them work close to the 

introduction program for immigrants. We have mainly proceeded on an inductive 
way of working. To analyze the outcome of the study we have applied the theory 
of Governmentality and a second theory that separates integration into a Primary- 

and Secondary phase. A conclusion of this study is, that even within the field 
there is an uncertainty regarding integration as a concept. A mutual viewpoint 

within the professionals is that integration as a phenomenon is intended for all 
human beings. Furthermore they indicate that the “real integration” happens when 
true social relations are established and emphasize that it is essential for 

newcomers to receive correct information in the receiver country. Throughout this 
study, we have been able to identify three elements of responsibility of the 

implementation of integration; the state, the majority group and the minority 
groups which often includes newcomers. The study shows that all individuals 
have a responsibility to reach an integrated society.  

 

Key words : integration, multi-culture, immigrants, integration policy, equality  
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 
 
Ett hett debatterat ämne idag är flyktingkrisen i Sverige. Under 2015 ansökte 162 

000 nyanlända om asyl på Migrationsverket (2016),en siffra som kan jämföras 

med 2014 då det totalt togs emot ca 80 000 asylsökande. Detta är en företeelse 

som sannolikt kommer att leda till en omfattande integrationsutmaning.  

När antalet inlämnade asylsökningar sköt i höjden fick flyktingpolitiken 

stort utrymme i media. Vi kunde gång på gång läsa om brinnande asylboenden 

samtidigt som människor visat prov på starka solidaritetskrafter, bland annat i 

form av initiativ till insamlingar i förmån för behövande. Dessa insatser tyder på 

en befintlig samhörighetskänsla olika grupper emellan, något som fört in våra 

tankar på begreppet integration och betydelsen av dess närvaro i samhället.  

När en idag följer hur media skildrar flyktingsituationen i Sverige kan det 

ge intryck av att det är akuta åtgärder som är i fokus under ett pressat läge som 

detta. Långsiktigt integrationsarbete tycks komma i skymundan, trots att det kan 

ses som en viktig socialpolitisk insats. Sainsbury (2006:229,238) beskriver olika 

typer av välfärdsmodeller och menar att olikheterna har en betydande inverkan på 

nyanländas sociala rättigheter. Sverige presenteras i hennes resonemang som en 

förebild för den socialdemokratiska välfärdsmodell vilken utmärker sig genom en 

inkluderande grundtanke. Vad detta innebär i praktiken är att nyanlända i ett tidigt 

stadium i likhet med majoritetsbefolkningen får rättigheter till välfärdssystemet 

innehållande exempelvis sjukvård, utbildning och likvärdiga arbetsförhållanden.  

Det finns flera teoretiska idéer kring hur människor med olika etniciteter 

ska kunna leva inom samma samhälle. Idén bakom den nutida 

integrationspolitiken i Sverige är att samtliga människor ska inkluderas genom ett 

mångfaldssamhälle, vilket varit ett mål sedan 1970-talet 

(Socialförsäkringsutskottet 1997). Är detta ett sätt att skapa ett lag där alla är 

välkomna? Vi vill i denna studie undersöka om integrationsarbete i praktiken 

påverkar majoritetsbefolkningen, eller om det istället riktas till vissa individer i 

samhället. Vi vill också belysa om ansvaret att mångkulturell integration 

genomförs ligger på ett fåtal grupper i samhället eller anses vara allas skyldighet.  

Edling (2015) ställer sig i sin utredande rapport kritisk till hur integrerat 

samhället är idag och pekar på en ojämn fördelning av resurser. Han menar att 
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frånvaro av integration för vissa samhällsgrupper innebär en förödande situation 

vilketleder till sociala problem så som utanförskap och fattigdom.  

För att socialpolitiska mål ska uppnås utformas i första hand insatser till 

hela befolkningen men kompletteras också av selektiva resurser, så som de riktade 

till nyanlända (Regeringen 2014:31). Dessa resurser består av en samling insatser, 

idag tillsammans benämnda etableringsprogrammet (Riksrevisionen 2015:9).  

Det finns idag en uppfattning om att majoritetsbefolkningen är de som 

”integrerar” och att nyanlända ska ”integreras” (SOU 2006:73), vilket står i 

kontrast till den svenska statens regelverk.Socialförsäkringsutskottet (1997) 

beskriver hur svensk integrationspolitikär utformad i en strävan efter lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. I denna studie vill viundersöka om detta är något som avspeglar sig i 

resonemang hos yrkesverksamma vars uppdrag är att introducera nyanlända 

genom det svenska mottagningssystemet.  

Vi vill genom studien slutligen komma närmare begreppet integration och 

genom samtal förstå hur yrkesverksamma som i arbetet kommer i kontakt med 

etableringsprogrammet tänker och resonerar. Är det så att det finns vitt skilda 

föreställningar och hur tänker i så fall professionella inom olika yrkeskategorier 

kring integration? 

 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma, som arbetar med 

nyanlända vilka kommit till Sverige av asylskäl, ser på integration. Vi vill förstå 

vilka grundtankar de inkluderar i begreppet. I följande frågeställningar presenteras 

vilka specifika grundtankar vi söker svar på: 

 
 

1.3 Frågeställningar  
 

 Vad anser yrkesverksamma att begreppet integration innebär?  

 Vilka uttrycker yrkesverksamma ska integreras och med vad/vem? 

 Vilka anger de som ansvariga för att integrera individer med samhället? 
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2. Begreppsdefinitioner 
 

De två sfärerna - En central del i minoritetsgruppers integration är delaktighet 

och deltagande, vilket kan ses utifrån två tänkta sfärer som benämns den 

offentliga samt den privata sfären. Integrerat deltagande i samhällets offentliga 

sfär innebär i områden som arbetsliv, skolsystem, föreningsliv och det politiska 

systemet. I den privata sfären inkluderas traditionella levnadssätt, värderingar och 

normer (Westin 1999:55)  

 

Mångfald, mångetnicitet och mångkulturalism - För att förstå sig på begreppet 

mångkulturalism är det viktigt att först ha insikt i definitionen av mångfald vilken 

i sig kan ha flera olika betydelser, även på ett samhällsvetenskapligt plan inom 

kontexten etnicitet. För det första kan mångfald användas både på ett normativt 

och ett deskriptivt sätt. Deskriptivt innebär mångfald befintligheten av olika 

etniska grupper inom ett och samma land, vilka dock skulle kunna leva helt 

segregerat från varandra. Då mångfald används normativt syftas det oftast på ett 

önskvärt tillstånd av att utöka den etniska mångfalden genom att bredda antalet 

etniska grupper i ett samhälle i kombination med en strävan att omfördela grupper 

inom samhällsstrukturen (Westin 1999:27-28). Detta är vad vi syftar till då vi 

använder oss av begreppet mångfald under denna uppsats. Ett nytt sätt att 

benämna detta på är med begreppet the fruit salad, det vill säga fruktsallad, som 

innebär “att röras samman till en enhetlig massa” (Widell & Mlekov 2013:65).  

Vidare innebär begreppet mångkultur/mångkulturalism att kulturella 

grupper med olika föreställnings- och referenssystem möts i samma samhälle, 

liksom mångetnicitet innebär att grupper av olika etnicitet gör detsamma. 

Mångetnicitet fokuserar således generellt på variationen av etnicitet i ett samhälle, 

men då kulturen inom en etnisk grupp även kan skilja sig anser vi mångkultur 

vara ett mer inkluderande ord.  

Mångkulturalismenkan ses som en samhällsideologi och ett sätt för staten 

att arbeta för en tolerans inför kulturella skillnader inom ett lands gränser.Även 

mångkulturalism kan användas deskriptivt såväl som normativt. Då det används 

med sistnämnda antagande innebär det att mångkulturalism betraktas som ett 

politiskt eller filosofiskt samhällsideal (Westin 1999:26).   
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Ett integrerat deltagande mellan olika kulturella grupper i samhällets 

offentliga sfär kännetecknar normativ mångkulturalism. Även i ett mångkulturellt 

samhälle förväntas ofta minoritetsgrupper delvis anpassa sig inom 

majoritetsgruppens offentliga sfär vad det gäller exempelvis regler och språk. 

Detta skiljer sig från den privata sfären där minoriteter däremot inte förväntas 

förändras utan exempelvis kan behålla sin ursprungskultur (Westin 1999:55).  

 

Majoritetsbefolkning - Utgör oftast den antalsmässigt största gruppen vilket 

delvis är det som bidrar till att införliva makt till kategorin. I Sverige och i andra 

nationalstater tillhör majoriteten samma nationella grupp och talar samma språk. 

Dessutom anser de sig dela historia och har gemensamma symboler för nationen 

så som ett politiskt system, monarki och flagga. En minoritet står i kontrast till en 

majoritet och urskiljer sig genom avvikelser så som levnadsförhållanden, språk 

med mera. (Westin 1999:91,93). 

 

Nyanländ - Med ordet nyanländ syftar vi till en person som nyligen immigrerat 

av flyktingskäl till Sverige för att bosätta sig. Då vi använder oss av ordet 

innefattas personer som väntar på eller nyligen beviljats uppehållstillstånd. Vi har 

avsiktligt tagit avstånd från ordet invandrare som definierar en person som ännu 

inte beviljats rätt att stanna i landet, men vilket i vardagsspråk för många fått 

betydelsen av en person med ickesvenskt ursprung (Westin 2008:16).  

 

Segregering - Innebär i generella termer avskiljande från en helhet. Begreppet 

kan ses som en kontrast till integration men däremot ingen motsats. Detta då 

enheter segregerade från helheten kan vara väl integrerade inom s ig själva. 

Begreppet används vanligen för att beskriva hur social distans tydliggörs via 

fysisk avskiljning, något som bland annat uppenbarar sig genom 

bostadssegregation (Westin 1999:59).  
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3. Bakgrund 
 

3.1 Migration och integration i Sverige över tid 
 

Att människor rör sig mellan olika samhällen och landsgränser, vilket gör att de 

på ett eller annat vis behöver förhålla sig till en ny plats, är inte ett nytt fenomen. I 

Sverige har idéerna kring hur människor ska bli en del av samhället varierat över 

tid. Idag är Sverige ett stort mottagarland av migranter, något som inte alltid varit 

fallet. Under sent 1800-tal utvandrade tvärtemot en stor mängd svenskar och det 

dröjde ända till 1930-talet innan andelen immigranter till Sverige översteg 

utvandringsantalet från landet. Sedan dess har antalet immigranter i stort sett hela 

tiden dominerat över antalet emigranter fram till idag(Statistiska Centralbyrån 

2008)då Migrationsverket rapporterar om ett rekordstort tryck gällande 

asylansökningar.  

En viktig poäng vi funnit av att studera dåtiden är att det länge pratats om 

vikten av integration då det ansetts förhindra uppkomsten av sociala problem. 

Redan under 1920-talet var folkhemmet ett myntat begrepp och ett projekt drivet 

av staten. Tanken med folkhemmet var att minska klasskillnader i samhället och 

sträva efter gemenskap och social sammanhållning (Hosseini-Kaladjahi 

2009:294). På den tiden tillhörde det inte vanligheten att människor med annan 

etnicitet kom till Sverige och begreppet integration syftade då främst till klass- 

och jämställdhetsperspektiv, för att få människor från olika samhällsskikt att 

kunna samexistera och ta del av liknande sociala rättigheter. Under denna tid 

användes därför inte ordet etnicitet utan begreppet infördes i integrationsdiskursen 

först senare då ett behov uppstod av att kunna benämna olika sociala grupper och 

kategorier som immigrationen frambringat (Westin 2008:50). Westin (1999:55-

57) menar att integration idag främst associeras med att minska avstånd mellan 

olika etniciteter, även om det inte är vad ordet i sig enbart innebär.  

Att människor immigrerat till Sverige under en lång tid innebär att landet 

på en statlig nivå hanterat integrationsfrågan på olika sätt (Hellgren 2008:93). 

Synen på hur människor ska integreras har varierat och utvecklats med tiden. 

Under 1950- och 1960-talen började ett stort antal människor flytta till Sverige för 

att arbeta. Under denna tid förväntades inte immigreringsvågen vara långvarig och 

den politiska synen på immigranter genomsyrades av assimileringstanken, det vill 



10 
 

säga att anpassning till majoritetsbefolkningen skulle ske. Med tiden minskade 

arbetskraftsinvandringen och inflödet av människor till Sverige kom att i större 

del bestå utav flyktingar. Dessa människor tenderade även att komma från länd er 

som låg längre bort än de länderna arbetskraftsimmigranterna kom ifrån. Detta 

ställde i sin tur nya krav på mottagandet (Sarstrand 2004:61). När det på 1970-

talet kom att bli påtagligt att immigreringen inte var ett tillfälligt fenomen, började 

en mångkulturell invandrarpolitik utformas. Tanken med denna politik var att 

även nyanlända människor skulle ta del av Sveriges välfärdsmodell, men 

samtidigt ha möjlighet att bevara kulturen från sitt ursprungsland. Sedan dess har 

tanken kring mångkultur varit bestående inom den svenska politiken 

(Socialförsäkringsutskottet 1997).  

Insatser som strävar efter att sammanväva nyanlända med det svenska 

välfärdssystemet har även dem bytt namn och satts i nytt ljus. Under perioden då 

assimilering ansågs eftersträvansvärt talades det om invandrarpolitik (Hellgren 

2008:93), vars främsta uppgift var att utfärda uppehållstillstånd. 

Assimileringsstrategin syftade till att “försvenska” de utlandsfödda. Efterhand 

som den mångkulturella synen utvecklades, kom på 1990-talet invandrarpolitiken 

att delas upp i två delar. Å ena sidan kom det att benämnas som den nya 

invandrarpolitiken men utvidgades också till att handla om en integrationsstrategi. 

En viktig anledning till detta skifte var att invandrarpolitiken ansågs vara negativ 

och utpekande.  

De nya integrationsinsatserna kom kort och gott att benämnas som 

integrationspolitik och uppfattades som politik gällande en generell samhällsfråga. 

Den handlade om en gemensam process som krävde aktivt medverkande från 

även majoritetsbefolkningen och inte enbart de nyanlända (Sarstrand 2004:61-64). 

Hellgren (2008:94) beskriver dock hur även begreppet integrationspolitik och inte 

enbart invandrarpolitik kom att skapa ett “vi” och “dem”. Hon pekar även på att 

uttrycket kan antyda att alla etniskt svenska är väl integrerade i samhället vilket 

inte är självklart. Då integrationsbegreppet kan anses exkluderande lyfter Hellgren 

(2008:94) förslaget om ett annat sätt att benämna samma politik via synen på 

jämlikhet, vilken syftar till att inte göra skillnad på människor.  
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3.2 Etableringsprogrammet 
 

Idag finns en speciellt utformad insats för nyanlända asylsökande som kallas 

etableringsprogrammet (Arbetsförmedlingen 2015a). Detta program infördes år 

2010 i syfte att påskynda nyanländas etablering i samhället med inställningen att 

integration sker bäst via arbetsmarknaden. Innan dess fanns ett liknande 

introduktionsprogram men då var i stället kommunen huvudman. 

Etableringsprogrammet riktar sig till nyanlända flyktingar mellan 20-65 år, men i 

vissa fall med undantag för 18-20 åringar som inte har föräldrar i Sverige (ibid.).  

Som deltagare i programmet upprättas initialt en etableringsplan där 

lämplig aktivitet bestäms, delvis efter bedömd prestationsförmåga. Aktiviteter 

som vanligtvis planeras är arbetsförberedande insatser, svenska för invandrare 

(SFI) och en grundläggande kurs i samhällsorientering för att få större förståelse 

för hur det svenska samhället fungerar. Att bli aktiv i en organisation är ibland 

också en möjlighet. Genom att följa sin etableringsplan erhå ller deltagarna 

ersättning för sitt uppehälle. En deltagare medverkar normalt sätt i 

etableringsprogrammet under två år (ibid.). 

I Sverige är det en förutsättning att ha uppehållstillstånd för att kunna 

påbörja etableringsprogrammet (Ekberg 2007:26). Ytterligare ett krav som ställs i 

Sverige är att bli kommunplacerad och folkbokförd innan programmet kan 

påbörjas (Arbetsförmedlingen 2015b). Det är idag Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Migrationsverket och länsstyrelserna som i samråd med 

kommuner och landsting arbetar med etableringsprogrammet, där 

Arbetsförmedlingen har rollen som samordnare för de olika aktörerna. Detta på 

uppdrag av regeringen. Sammanfattningsvis vill etableringsprogrammet få 

nyanlända att ta del av Sveriges arbetsmarknad, skolsystem, föreningsliv och 

politiska system vilket Westin (1999:55) menar är fält som tillhör den offentliga 

sfären.  
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4. Tidigare forskning 
 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning som finns inom området vilken 

vi funnit betydelsefull för vår studie. De resonemang vi funnit intressanta har i sin 

tur utgjort ramarna för vår studie. För att bredda vår kunskap på området 

integration och för att finna relevant forskning har vi främst sökt via Lund 

universitets bibliotekskatalog LOVISA, LubSearch och Google Scholar. Vi har 

använt oss av vissa återkommande sökord, vilka framförallt varit; integration, 

nyanlända, etableringsprogrammet, multikulturalism, assimilation, mångfald, 

jämlikhet, rättigheter, samhörighet, gemenskap, integrationspolitik. Vi har även 

genom det material vi sökt fram tittat på referenslistor för att på så vis ledas in på 

intressant forskning.  

 

4.1 Begreppets betydelse och förhållande till makt  
 

Integration är ett välanvänt begrepp kring vilket det utförts otaliga studier. Osman 

Aytar (1999:13), docent i socialt arbete, konstaterar att integration är ett 

mångtydigt begrepp som det saknas en allmängiltig definition av. Aytar menar att 

det finns vissa gemensamma uppfattningar som behöver förtydligas för att sedan 

kunna arbeta med fenomenet. För att vidta relevanta åtgärder inom 

integrationsarbete måste integrationens processer och konsekvenser först förstås. 

Integrationsprocesser är påverkade av maktstrukturer grundade på bland annat 

etnisk tillhörighet och förekommer inom olika dimensioner i samhället. Aytar 

(1999:20-22) poängterar att offentligheten som maktresurs har en stor inverkan på 

jämlikhet och samverkan i samhället. Likaså pekar Magnus Dahls tedt (2000:27), 

docent i etnicitet, på hur nyanlända människor påverkas och formas av politiken 

och beskriver hur klasser och grupper bildas av till exempel individers politiska 

rättigheter i ett samhälle. En skev fördelning av resurser som exempelvis tillgång 

till en skälig inkomst, god utbildning, goda boendeförhållanden och 

tillfredsställande sjukvård kan resultera i en framväxande underklass. En ojämn 

fördelning leder till att nyanlända genom flera olika mekanismer tenderar att 

positioneras som andraklassens invånare i samhället (ibid.).  

Dahlstedt skriver tillsammans med Ingemar Lindberg (2002:9,13,22) om 

den betydande problematiken av att individer i hierarkiskt underordnade grupper 
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kategoriseras. Detta då individerna därav drabbas av att deras handlingar 

kollektiviseras in i en gemensam massa vilket i sig reproducerar kategoriseringen. 

De lyfter dessutom att integrationspolitiken i viss mån är ouppriktig då det 

existerar en alltför stor klyfta mellan tjusig retorik och mindre upplyftande praktik 

och underbygger detta med att tillsatta integrationsprojekt har en tendens att i 

slutänden styras av överordnade grupper. De menar vidare att det finns en 

utveckling till att tillskriva gruppen nyanlända skulden för ouppnådd integration 

genom att betona egenskaper som brist på språk, normer, “social kompetens” med 

mera. Ariana Guilherme Fernandes (2015:69,80) är doktorand i socialt arbete och 

tillägger att fördomar förstärker bilden av nyanlända som bärare av brister. Hon 

beskriver hur detta drag växer fram ur en nyliberal utveckling inom den svenska 

social- och välfärdspolitiken vilken innebär att statens ansvar förskjuts för att 

istället i högre grad tillskrivas den enskilda individen. Detta är något som i 

praktiken kan leda till ett dilemma då det i socialtjänstlagen framgår att 

kommunen bär det yttersta ansvaret för alla som befinner sig inom området (SFS 

2001:453). 

Även Tabitha Wright Nielsen (2015:139), forskare i socialt arbete, 

förklarar att begreppet empowerment lyfts i kontexen där individen är 

ansvarstagande för sin situation. Begreppet utgår från att hjälp till självhjälp är 

vägen till framgång inom socialt arbete vilket konstruerar individen till aktiv aktör  

istället för att passivisera den. 

 

 

4.2 Samlevnad 
 

Assimilation har under vissa tidsperioder använts för att införliva nyanlända i 

mottagarsamhället och har då felaktigt benämnts som en integrationsmetod. Detta 

tillvägagångssätt har däremot visat sig leda till brist på jämlikhet då 

assimilationsmodellen förefallit medföra processer som förstärkt segregation och 

sociala motsättningar (Aytar 1999:101).Lena Södergran (2002 del 3:58), skriver i 

sin avhandling i sociologi hur ett vidgat användande av begreppet jämlikhet kan 

användas för att ta avstånd från tankar om assimilation.  Efter att assimilation 

konstaterades vara en icke-funktionell metod för att uppnå ett sammansatt 

samhälle introducerades mångkulturalismen som ett försök att låta människor av 
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olika etniska tillhörigheter samexistera. Emellertid beskriver Jonas Stier 

(2008:70), professor i sociologiatt mångkultur inte heller framställts som en 

exemplarisk modell. Han menar att den kan medföra friktion och konflikter 

mellan grupper i samhället. Karin Borevi, lektor i statsvetenskap, belyser 

problematiken med att skapa en enhetlig samhällsgemenskap. För en sådan 

gemenskapsform krävs det att det förekommer en viss nivå av social jämlikhet 

bland grupper i samhället (Borevi 2002:307).   

Paulina de los Reyes (2005:7) är professor i ekonomisk historia och 

forskar om bland annat makt och diskriminering. Hon bekräftar den kritik som 

integrationspolitiken fått och menar att den trots strävan efter mångkultur tenderar 

att fungera assimilerande. Hon lyfter att forskare rapporterar om att det i praktiken 

existerar en uppfattning om ett “vi” som ska integrera och ett “dem” som ska 

integreras. Förutom att detta strider mot hur integration definieras, beskriver hon 

även problematiken av att dessa kategorier bygger på en bakomliggande 

homogenisering av oss som svenskar och dem som invandrare vilka förhåller sig 

hierarkiskt till varandra. Vidare menar De los Reyes (2005:8) att 

integrationsforskning tyder på att människor med olika etniciteter trots obetydliga 

skillnader i personliga förmågor, kulturella traditioner och sociala beteenden 

behandlas ojämlikt. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att integration är ett väl 

studerat fält men att begreppet behöver förtydligas. Nyanlända kategoriseras ofta 

på grund av maktförhållanden till låga hierarkiska positioner i samhället, där 

etnisk tillhörighet har visat sig vara en betydande faktor. Assimilation som 

tidigare användes för att förena nyanlända med samhället har förkastats då det inte 

leder till mångkulturalism. Det har även visat sig vara en utmaning att genom en 

mångkulturell strategi skapa ett jämlikt samhälle men är vad som idag 

eftersträvas. 
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5. Teori 
 

5.1 Primär- och sekundärintegration 
 

Jose Alberto Diaz (1997:3) beskriver integration som en komplex företeelse. Han 

menar bland annat att nyanländas integrationsprocess ska förstås som olika 

stadier, där den första perioden i mottagarlandet kallas för primärintegration. 

Denna integration sker under en relativt avgränsad period i början av 

integrationsprocessen i det nya landet och sammanfaller ofta med deltagande i 

mottagningssystemet. Fokus under denna period läggs till att integreras gällande 

vissa grundaspekter, vilka vi här nedan kommer att beskriva närmare. För att 

skilja den senare, långvariga integrationsprocessen från primärintegrationen 

beskriver Diaz (1997:34) två viktiga aspekter. Den första aspekten är att 

primärintegration består av grundläggande inlärningsprocesser och han menar att 

detta är en nödvändig kunskap att ta till sig för att ha möjlighet att gå vidare till 

nästa, kvalitativa, integrationsfas som han kallar för den sekundära integrationen. 

Den primära integrationen innefattar språkinlärning, att planera eller påbörja 

utbildningsvalideringar eller nya utbildningsinvesteringar, att få insyn i 

arbetslivet, att ordna en stabil bostad samt få kontakter utanför den egna etniska 

gruppen.  

Den andra aspekten som utmärker primärintegrationen är en förståelse av 

att den individuella valfriheten under denna period mer eller mindre är begränsad. 

Detta beror på objektiva anledningar, med andra ord individens resursbrister, så 

som språkbegränsningar, otillräcklig samhällskunskap och övrig information, 

samt många gånger en icke gångbar utbildning i det nya landet. Diaz (1997:34) 

menar att det krävs att individen tar sig förbi dessa initiala hinder för att sedan ha 

valet att ta del av en större bredd möjligheter, som alla medborgare kan ta del av 

på lika villkor. Om denna integrationsfas lyckas beror som i all annan integrering 

på två parter, om individen använder sina styrkor och själv kämpar liksom på att 

samhället erbjuder möjligheter och öppna dörrar.  

Primärintegration är en horisontell mångdimensionell process som 

innefattar flera delprocesser, vilka förenklat går att uttrycka som fyra stycken, där 
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individen behöver inhämta grundläggande resurser och kontakter. Först då 

individen erhållit dessa tillgångar kan denne ha möjlighet att få påbörja ytterligare 

typer av delprocesser, vilka i sin tur ger möjligheter till individen att påbörja ett 

nytt liv. De fyra delprocesserna är: 

 

1. Kommunikativ integration - språkinlärning som möjliggör delaktighet på 

olika arenor där information, förståelse och mening skapas, även över 

etniska gränser.  

2. Ekonomisk integration - förmåga till egen inkomst och försörjning.  

3. Social integration - att få tillgång till sociala kontakter över 

minoritetsgränserna. 

4. Boendeintegration - tillgång till eget boende och kontakter i 

grannskapsområdet.  

 

Först då individen gått igenom primärintegrationen kan denne på riktigt påbörja 

fasen av sekundärintegration. Denna kan dels ses som en fördjupning av tidigare 

uppräknade nyckelområden men även en utbredning av integrationsprocessen till 

nya områden. Dessa är: 

 

1. Social integration - utveckla primärintegrationens påbörjade sociala 

nätverk vilken kan innebära att skapa vänskapsband och 

förtroenderelationer. Diaz menar att det är eftersträvansvärt att skapa 

relationer med infödda i olika miljöer.  

2. Politisk integration - att inneha fullständiga politiska och sociala 

medborgarrättigheter, till exempel genom valdeltagande, vilka blir 

formellt fullständiga vid medborgarskap.  

3. Personlig integration - att känna mening med bland annat arbete, inkomst 

och boende i sitt nya sammanhang, vilken beror på individens subjektiva 

upplevelse.  

4. Familjeintegration - att skapa släktförhållanden med infödda, till exempel 

genom giftemål eller samboförhållanden.  

 

Diaz (1997:34) teori om primärintegration har i analysen av denna studie använts 

för att förstå etableringsprogrammets funktion. Vidare har sekundärintegration 
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urskilts för att förklara hur nyanländas och 

majoritetsbefolkningensintegrationsprocess fortgår på olika vis. 

 

5.2 Governmentality 
 

Governmentality, som på svenska kallas för styrningsmentalitet, är en 

sammanslagning av orden “govern” (styra) och “mentality” (inställning) (Lövgren 

2002:28). Teorin har sin utgångspunkt i neo- liberalismen och är ett sätt att förstå 

hur olika styrningsformer av individer i ett samhälle fungerar. Governmentality är 

en teori utformad av filosofen Michel Foucault och har i efterhand utarbetats av 

ett flertal forskare, bland annat sociologen Nikolas Rose och Mitchell Dean, 

professor i offentlig styrning och sociologi.  

Då governmentality är en mångfacetterad, väl utarbetad teori som 

förklarar samhällsstyrning på ett flertal nyanserade plan kommer vi inte utreda för 

hela dess omfång. Vi kommer istället rikta in oss på de delar som har relevans för 

vårt undersökningssyfte. Dessa delar har i analysen använts för att förklara hur 

integration i ett samhälle kan påverkas av styrning.  

I takt med att ett samhälle liberaliseras förs ansvar och makt i högre mån 

från staten till individen själv. Trots liberaliseringen pekar governmentality på att 

individer i det moderna samhället fortfarande styrs, men istället allt mer av 

rationaliserande praktiker och maktrelationer som i sin tur syftar till att leda och 

forma individerna. En väsentlig del av governmentality är att en mängd 

styrningsstrategier på individuell och kollektiv nivå samverkar och på så vis 

påverkar någon dimension av individers liv (Rose 1995:43-44). Vidare innebär 

teorin att individen styrs på ett subtilt sätt via den egna friheten snarare än genom 

påtvingade lagar. Detta sker utifrån staten, olika myndigheters och individers 

behov och intressen för att slutligen uppnå önskvärda mål. En integrationspolitisk 

målsättning är till exempel att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Regeringen 2014:12).Styrning 

behöver inte helt och hållet utgå ifrån staten utan även andra former av 

maktrelationer belyses, så som individers styrning av dem själva och andra 

(Lövgren 2007:11-14).  

Reich (2008:200, 203) menar även hon att styrningstekniker förändrats i 

och med samhällets liberalisering.  Hon beskriver hur vissa arbetare missgynnats 
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av reformer men att det emellertid utvecklats aktiveringspraktiker för att 

kompensera dessa individer. Aktiveringspraktikerna sker i form av stöttning och 

uppmuntran för att individer själva ska stärka sin kapacitet och position på 

arbetsmarknaden, vilket Arbetsförmedlingen i dagens Sverige har som uppgift 

(Arbetsförmedlingen 2016). Ur ett liberalistiskt synsätt utgör detta ett exempel 

inom governmentality som innebär att styrning sker i avsikt att gynna individen 

såväl som samhället i stort. Detta då individen kan ansas vara den som har bäst 

kännedom om sig själv (Avellaneda & Vega 2012:10).  

Rose (1999:4) menar att det idag utåt sett skapas valmöjligheter till 

individer som befinner sig utanför den normativa arbetsmarknaden. Inom 

etableringsprogrammet kan det exempelvis innebära svenskastudier eller praktik. 

Emellertid menar han att dessa i verkliga livet är villkorade då det endast finns ett 

visst antal “rätta” moraliska val att vä lja mellan. Gör en individ ett val utanför 

detta utbud leder det till sanktioner så som socialt utanförskap.  

 Johansson (2007:71, 80) i sin tur beskriver hur synen på ett mer 

liberaliserat samhälle i vissa avseenden ger mer frihet till individerna, men 

betonar hur det i ett samhälle alltid pågår normaliseringspraktiker. Skulle en 

individ inte följa dessa praktiker riskerar den att uppfattas som avvikande, något 

som kan tolkas som en form av maktutövning. Govermentality kan med andra ord 

ses som ett perspektiv som analyserar en disciplineringspraktik (Wright Nielsen 

2015:129).  

Dean (1994:153) beskriver hur individen förmår sig till aktivitet genom 

självpraktiker. Dessa har sin grund i vad han kallar politisk etik vars styrning 

strävar efter att skapa samhällsnyttiga subjekt. För att förstå självpraktikerna har 

han utformat fyra olika styrningsdimensioner (Dean 1994:199-200). 

 Den ontologiska som handlar om vad vi vill styra hos oss själva.  

 Den deontologiska vilken beskriver vad vi genom styrning försöker skapa 

inom andra och oss själva 

 Den asketiska vilken tar upp vilka tekniker vi använder för att styra.  

 Den teologiska som lägger fram vilka mål vi har med 

styrningspraktikerna.  

 

Deans (1994:199-200) deontologiska och teologiska styrningsdimension 

tydliggöri studien hur styrning används för att uppnå integration. Dessa 
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självpraktiker beskriver hur vi genom påverkan från vår omgivning styrs att 

disciplinera oss själva och andra. Detta kan handla om att höja värdet av sin egen 

sociala position samt att skapa en eftertraktad livsvärld. Självpraktikerna har i 

analysdelen applicerats på empirins utsagor i syfte att visa på dess betydelse i 

integrationsprocesser. 

 

6. Metod 
 

6.1 Metodval, förtjänster och begränsningar 
 
Utgångspunkt i denna kvalitativa studie är en induktiv ansats, som innebär att 

forskningen bygger på inhämtad empiri som sedan analyseras och leds till en teori 

(Ahrne & Svensson 2011:15).Vi hade innan vi utförde studien grundläggande 

hypoteser om integration och använde oss av dessa vid urval av empiri. Ahrne och 

Svensson (ibid.) menar att teoretiska utgångspunkter och antaganden måste kunna 

ta plats även vid en induktiv studie.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att söka 

svar på våra forskningsfrågor. Semistrukturerade intervjuer är en typ av kvalitativ 

intervju (Bryman 2011:415) vilken kan ses som en mellanform av den fokuserade 

och den strukturerade intervjun då den använder tekniker från båda håll (May 

2001:150). Denna metod tillåter en stor frihet och ger möjlighet att fördjupa 

svaren genom att intervjuaren kan ställa följdfrågor. Detta gör att informanten kan 

svara i egna termer istället för att bli intvingad i en förutbestämd mall (May 

2001:151). En begränsning med kvalitativa intervjuer är att det inte går att 

säkerställa att det informanten förmedlar är sanningsenligt. Informanter kan 

uppleva att de behöver utge en mer moralisk bild av sig själva och sin verksamhet 

än vad som är fallet. Denna svaghet skulle kunna undvikas genom att istället 

utföra observationer av verkligheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:56). Då 

den kvalitativa intervjumetoden lägger vikt vid hur människor tolkar och uppfattar 

sin sociala omgivning (Bryman 2011:41) ger den därmed bra inblick i individers 

erfarenheter, upplevelser, känslor och attityder (May 2001:148). Denna studie 

syftar till att undersöka hur yrkesverksamma som arbetar i integrerade verksamhet 

upplever sitt arbetsfält, vilket gör kvalitativa intervjuer till en lämpad metod.  
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En semistrukturerad intervju jämfört med en mer strukturerad minskar 

risken att den utformas utifrån vår egen förförståelse, teorier och förutfattade 

meningar (Aspers 2007:134). Att intervjun ändå håller viss struktur har den 

fördelen att det finns möjlighet till jämförbarhet olika informanter emellan (May 

2001:151). Förförståelse hos uppsatsskribenterna kan medföra risker i en studie 

vilket vi redogör för i avsnitt 6.7. 

I en kvalitativ studie är det som forskare viktigt att reflektera över sinegen 

påverkan på resultatet. Trots medvetenhet kring detta kan egenskaper såsom kön, 

ålder och personlighet påverka studien. Att subjektivt påverka studien är svårt att 

frångå helt då tolkning utgör en del av analysprocessen(May 2001:151), vilket 

kan vara till nackdel för studien.Informanternas värderingar, erfarenheter och 

politiska ställning är också faktorer som kan påverka studiens resultat. Detta har 

vi haft i beaktande och förhållit oss till genom att efter varje avslutad intervju 

diskutera faktorernas inverkan oss uppsatsskribenter emellan. Vi har genom dessa 

diskussioner medvetandegjort sådana faktorer för att i så stor mån som möjligt 

undvika dess framträdande i studien. Det är trots kännedom av dessa faktorer 

svårt att undvika påverkan, vilket är en begränsning med kvalitativa intervjuer.  

 

 

6.2 Urval och avgränsning 
 
I studien använder vi oss av ett målinriktat urval. Det innebär att de valda 

informanterna förväntas kunna besvara frågeställningen (Bryman 2011:433-434). 

Urvalet består av yrkesverksamma som i sitt arbete möter individer inom 

etableringsprogrammet. Ett alternativ hade varit att intervjua målgruppen som 

programmet riktar sig till, det vill säga de nyanlända själva. Vi är däremot 

intresserade av de professionellas perspektiv, då vi ser dem som en tydlig länk 

mellan etableringsprogrammet och de nyanlända. Yrkesverksamma beskrivs ofta 

som representanter för ett lands socialpolitik och i det här falletSveriges 

introduktionsprogram (Montesino 2015:63).   

Då de yrkesverksamma arbetar på uppdrag av staten och kommunen och i 

stor mån möter och interagerar med gruppen i sitt dagliga arbete gör det oss 

intresserade att ta del av deras kunskap, insyn och åsikter kring 

etableringsprogrammet. Med en strategisk tanke bakom urvalet är vi medvetna om 
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att detta inte representerar den allmänna samhällsb ilden. Vi anser inte att detta 

utgör ett hinder då vi i studien inte avser spegla en generaliserad bild av 

verkligheten. 

För att finna informanter har vi kontaktat olika myndigheter och 

kommunala arbetsgivare som i sitt arbete kommer i kontakt med 

etableringsprogrammet. Då Sveriges mottagningssystem för närvarande är tungt 

arbetsbelastat har det resulterat i en svårighet att finna informanter. För att komma 

förbi detta hinder har vi till viss del använt oss av kontakter vi har genom 

praktikplatser och arbete för att få tillgång till fältet. Slutligen blev tre av 

intervjuerna vi utförde med yrkesverksamma vi känt sedan tidigare.  

Vi har även använt oss av ett snöbollsurval för att nå fler informanter. Två 

av informanterna vi inledningsvis kontaktade hänvisade oss till varsin kollega. 

Metoden har gjort det smidigt att få tag på fler informanter i samma arbetsområde 

men kan innebära att kontakt hänvisats till kollegor med liknande åsikter. Som 

tidigare nämnts har vi inte haft som avsikt att generalisera kunskapen vi mottagit 

utan huvudsakligen lyssnat på individuella uttalanden. Detta anser vi minskar 

möjliga nackdelar med ett snöbollsurval. Denna metod har enbart varit en liten del 

av urvalet och har inte inneburit ett beroende av våra initiala kontaktpersoner 

(Bryman 2011:433-434). 

Empirin i denna kvalitativa studie består av åtta intervjutillfällen med 

totalt nio informanter.Vid ett tillfälle samtalade vi med två av informanterna på 

samma gång för att inte gå miste om betydelsefull information till studien. 

Informanterna kommer i analysen att presenteras som två separata deltagare i 

studien. De professionella är verksamma inom fem olika arbetsområden vilket 

givit oss ett brett perspektiv på arbetet med nyanlända. Detta antal informanter 

anser vi vara lämpligt för att erhålla tillräcklig kunskap till att besvara 

frågeställningen. Det arbetar främst kvinnor inom verksamhetsområdet vilket 

representeras i vår studie genom att vi totalt intervjuat sju kvinnor och två män. Vi 

kommer inte lyfta det i analysen men är medvetna om att kön liksom andra 

intersektionella kategorier kommer kunna påverka vårt resultat.  

I studien har vi beaktat ekonomiska och bekvämlighetsaspekter. Genom 

att intervjua informanter som talar gemensamma språk som oss själva förväntas 

det undvika språkkonfundering och behovet av att nyttja tolk, vilket var en 

bidragande faktor till valet av yrkesverksamma som empiri. Ytterligare en fördel 
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med att intervjua yrkesverksamma är den kunskap de besitter inom 

verksamhetsområdet och etableringsprogrammet som är av stor betydelse för 

studien.  

 

 

6.3 Tillvägagångssätt 
 
Innan vi intervjuade informanterna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) 

utifrån tre teman med tillhörande frågor. Ibland ställdes även följdfrågor för att få 

mer utförliga svar och i vissa fall ställdes inte alla frågor då informanternas svar 

överlappade varandra. Under intervjuerna har vi befunnit oss på samtliga 

yrkesverksammas kontor där vi haft möjlighet att samtala avskilt.  

Samtliga intervjuer har spelats in då vi anser att det ger ett flertal fördelar. 

Den främsta är för att djupare kunna analysera samtalen i efterhand och att då 

även ha möjligheten att lyssna till hur saker har sagts (Bryman 2011:428). En 

annan orsak till inspelning av samtalen är att det ger möjlighet att vara mer 

närvarande i stunden då vi inte kommer behöva distraheras vid antecknande. 

Intervjuerna är inspelade med två separata bandspelare för att undvika att 

motarbetas av tekniska problem. Om vi mot förmodan inte skulle fått samtycke 

till inspelning hade vi tänkt att anteckna samtalen istället, men det har fördelaktigt 

nog inte blivit aktuellt. Då det finns en risk att informanter ändrar sitt sätt att prata 

av inspelningsutrustning har vi trots öppenhet med att den funnits där, försökt att 

använda den så diskret som möjligt.  

Efter varje genomförd intervju har vi transkriberat dem då vi fortfarande 

hade samtalen färska i minnet. När samtliga transkriberingar var gjorda sökte vi 

efter gemensamma teman. De mest framstående var; vad integration innebär, 

vilka det riktar sig till, jämlikhet och utanförskap, samt ansvar för att integration 

sker. Dessa teman har sedan utgjort en bas i vår analytiska process. Då vi till 

största del använt oss av en induktiv utgångspunkt ansåg vi det mest lämpligt att 

välja teorier först efter att vi inhämtat vår empiri (Bryman 2011:340). Teorierna 

har vi sedan använt som ett verktyg för att studera vårt material.  

 

 

6.4 Reliabilitet och validitet  
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Två användbara mätinstrument för att säkra tillförlitlighet är reliabilitet och 

validitet. Begreppens relevans har diskuterats inom kvalitativ forskning och vissa 

forskare menar att dess innebörd kan behöva ändras inom denna forskningsgren 

(Bryman 2011:351).  

Det förstnämnda begreppet, reliabilitet, innebär att en studie ska kunna 

göras upprepade gånger och då ge samma resultat varje gång och inte påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman 2011:49). Reliabilitet innebär 

en svårighet att uppfylla inom kvalitativ forskning då resultaten tenderar att bygga 

på en empiri av begränsade urval (Bryman 2011:352). Subjektivitet hos både 

intervjuaren, informanten och kontexten tillåts och till och med uppmuntras ta 

plats vilket utmanar möjligheten till upprepning av studien med samma utgång.  

I undersökningen har vi använt oss av interbedömarreliabilitet vilket också 

kan beskrivas som överensstämmelse mellan olika observatörer (Bryman 

2011:160). I det här fallet är det vi uppsatsskribenter som diskuterat om vi upplevt 

och tolkat intervjusituationer och resultat lika och kommer därav tänka på 

fenomenet som intern reliabilitet (Bryman 2011:352).  

Validitet är även det ett komplicerat begrepp inom kvalitativ forskning. I 

grunden innebär det att reflektera över och se till forskning mäter det den faktiskt 

avser mäta. Vad som i första hand är motsägelsefullt med att använda denna 

definition inom kvalitativ forskning är att den sällan används till att klassiskt 

“mäta” (Bryman 2011:352). Vi har trots detta reflekterat över begreppet under vår 

forskning genom att kontinuerligt fundera över om vi studerat det vi är ute efter 

att besvara. 

Då vi delvis har intervjuat personer vi haft tidigare arbetsrelationer med 

förstår vi att det kan komma att inverka på resultatet. Vi är medvetna om att 

resultatet kan påverkas av förförståelse, ett förgivettagande och en subjektiv bild 

hos intervjuaren. För att undvika denna problematik har vi gemensamt utfört 

intervjuerna och enbart intervjuat personer som minst en av oss inte känt sedan 

tidigare.  

I början av intervjuerna har informanterna blivit underrättade om att vi inte 

varit ute efter att hitta rätt och fel i deras svar utan enbart velat ta del av 

personernas tankar. Trots detta noterade vi ofta en bakomliggande ovilja att råka 

uttrycka något som skulle kunna uppfattas omoraliskt. Detta kan bero på att 

integration kan uppfattas som ett känsligt ämne. Det kan också bero på en vilja att 
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företräda verksamheten i linje med dess värdegrund. Vi är medvetna om att detta 

kan ha påverkat vilka tankar och resonemang informanterna valt att dela med sig 

av.  

 

 

6.5 Etiskt ställningstagande 
 
När vi befann oss i startgroparna för uppsatsarbetet hade vi en idé om att intervjua 

nyanlända om deras flykterfarenheter. Efter att ha funderat igenom denna tanke, 

kom vi till insikt om en etisk riskaspekt med denna metod. Då människorna 

befinner sig i utsatthet går det inte att anta att de hunnit bearbeta sina upplevelser. 

Vi beslutade att inte genomföra den idén då vi ansåg att risken för individskada 

övervägde kunskapsnyttan, vilket Daneback och Månsson(2008:167) betonar 

vikten av.Då vi var intresserade av nyanlända flyktingar gav vi inte upp idén helt, 

utan valde istället att studera dessa människors situation en tid efter flykten. Det 

ledde oss senare in på integration som huvudområde i vår uppsats.  

Vi har även reflekterat över de etiska aspekterna med att intervjua de 

yrkesverksamma på området vilka utgör empirin i studien. Vi har därmed tittat på 

de grundläggande etiska principerna inom samhällsve tenskaplig forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011:131-132).  

Vi har inför intervjuerna läst på ordentligt angående intervjuområdet för 

att minska risken för missförstånd som i sin tur skulle kunna leda till oetiska 

följder. Samtliga informanter har i förväg fått information om syftet med vår 

studie samt vad den berör för ämnesområde. Innan genomförande av intervjuerna 

har informanterna blivit underrättade att det fullständigt är upp till dem att besvara 

de frågor som ställs och att de har rätt att när som helst avbryta undersökningen. 

Namn och arbetsplats avseende samtliga informanter har i studien anonymiserats.  

Informanterna har givit samtycke till att bli inspelade under 

intervjutillfället och blivit informerade om att materialet endast kommer att 

användas till forskningsändamålet. Det har varit av stor vikt att ta väl hand om det 

material vi insamlat och som forskare har vi varit eftertänksamma så att obehöriga 

inte fått åtkomst till det. Ännu en etisk aspekt som vi har haft i åtanke har varit att 
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enbart analysera det som sagts under intervjuerna och inte sådant som 

framkommit utanför inspelningstiden. 

Under arbetets gång har vi noterat en svårighet i att hitta lämpliga 

benämningar till att beskriva utsatta grupper, utan risken att bidra till 

stigmatisering. Därmed har vi resonerat noga kring begrepp som används i 

studien.  

Då en av oss tidigare arbetat med tre av våra informanter har vi även 

reflekterat över maktaspekten mellan intervjuare och informant (Bryman 

2011:438). Då de inte arbetar tillsammans för tillfället anser vi att detta minskar 

risken av en eventuell påverkan. Dock kan en önskan om att anställas där i 

framtiden inverka på vår känsla att fritt kunna analysera information som 

framkommit.  

 

6.6 Förförståelse 
 
Vi har båda på olika sätt arbetat med nyanlända i Sverige och har därför själva 

kommit nära denna grupp via våra arbetsplatser. En av oss har arbetat på 

Migrationsverket och där i första hand bemött nyanlända i deras första kontakt 

med svenska myndigheter. Den andra av oss har via praktik varit verksam inom 

ekonomiskt bistånd riktat till nyanlända flyktingar och därigenom varit i kontakt 

med etableringsprogrammet. Dessa erfarenheter har givit oss insyn i det svenska 

mottagning-  och integrationssystemet. Vi förstår att vår syn på arbete med 

asylsökande är påverkad av personliga möten som vi har fått uppleva. I studien 

har vi intervjuat yrkesverksamma som arbetar nära våra före detta arbetsplatser. 

Vi är därmed medvetna om risken för att våra egna upplevelser redan kan ha 

nyanserat vår bild på hur dagens mottagningssystem fungerar. För att undvika 

detta har vi hela tiden reflekterat över risken då vi analyserat empirin.  

 

6.7 Arbetsfördelning 
 
Då vi är två skribenter till denna studie har vi valt att i så stor mån som möjligt 

vara närvarande båda två vid intervjuerna för att maximera intrycken och vara ett 

stöd för varandra. Vid två tillfällen har detta inte varit möjligt och en av oss 

genomförde intervjuerna på egen hand. Vi är medvetna om att det kan vara en 

nackdel att utföra intervjuer tillsammans då det skulle kunna verka begränsande 
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för informanterna. För att motverka detta har en av oss hållit i huvudansvaret vid 

varje intervju för att bidra till att informanterna ska känna sig mer bekväma i sina 

roller. Detta underlättar även ansvarsfördelningen oss emellan vid intervjuerna.  

Vid utarbetandet av uppsatsen har vi valt att skriva tillsammans i så hög 

utsträckning som möjligt i stället för att dela upp arbetet i olika delar mellan oss. 

Detta då vi tror att detta arbetssätt kommer göra arbetet mer välskrivet.  

 

 

 

7.Empirisk presentation och analys 
 

7.1 Presentation av informanter 
 
Samtliga informanter vi samtalat med arbetar med nyanlända inom den 

kommunala eller statliga sektorn. Gemensamt för dem är även att de arbetar nära 

etableringsprogrammet. Vi kommer i följande tabell introducera dem en och en.  

 

 

Informant nummer 

 

Arbetsplats 

 

Utbildning 

 

 

 
Informant 1 

 

 
Handläggare inom 

etableringsprogrammet -  
Arbetsförmedlingen 

 

 
Kandidatexamen i freds- 

och konfliktvetenskap 
och mastersexamen i 

Globala Politiska studier 

 

 
Informant 2 

 
Handläggare inom 

etableringsprogrammet -  
Arbetsförmedlingen 

 

 
Civilingenjörsexamen 

 
 

 
Informant 3 

 
Socialsekreterare med 

nyanlända som 

målgrupp 
 

 
Socionomexamen 

 

 

 

Informant 4 

 

Socialsekreterare med 
nyanlända som 

målgrupp 

 

Socionomexamen 
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Informant 5 

 

Inskrivningsansvarig på 
SFI 

 

Studerat svenska som 
andraspråk och har 

nästan en lärarexamen 
 

 
Informant 6 

 
Kommunal 

flyktingsamordnare 

 
Kandidatexamen i 

Statsvetenskap och 
mastersexamen i 

Internationellt 
Humanitärt Arbete 

 

 
Informant 7 

 
Kommunal samordnare 
på ekonomiskt bistånd 

för nyanlända 
 

 
Socionomexamen 

 

Informant 8 
 

 

Socialsekreterare på 
ekonomiskt bistånd för 

nyanlända 

 

 

Socionomexamen 
 
 

 
Informant 9 

 

 
Socialsekreterare på 

ekonomiskt bistånd för 
nyanlända 

 

 
Socionomexamen 

 
 

 

 

7.2 Vad är integration? 
 
I det första kapitlet av analysen redogör vi för de yrkesverksammas 

grundläggande tankar kring vad integration innebär samt vad som inte innefattas 

av begreppet. Med hjälp av governmentality reflekterar vi över vad som styr till 

detta tankesätt. Därefter tar vi upp närde yrkesverksamma anser att integration 

sker i praktiken och kopplar det till etableringsprogrammet genom teorin om 

primär- och sekundärintegration. Slutligen belyses hur etableringsprogrammet kan 

medverka till att framställa nyanlända som bristfälliga.   

 

7.2.1 De yrkesverksammas inledande tankar 
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Vi har genom samtal med våra informanter fått bekräftat att integration inte är ett 

helt enkelt begrepp. Vad det faktiskt innebär är inte alltid självklart. Tankar och 

teoretiska resonemang kring integration har delvis varierat informanter emellan 

men även ibland skiftat under enskilda samtals gång. Ett flertal informanter har 

gett intrycket av att först behöva fundera för att sedan kunna sätt ord på vad 

integration betyder. Majoriteten av informanterna har även haft ett flertal tankar 

gemensamt. Den mest framträdande av dessa är att integration, vad det än exakt 

må innebära, är något viktigt och eftersträvansvärt att uppnå i vårt samhälle.  

Generellt sett uttrycker informanterna åsikter som går i linje med Sveriges 

politik gällande nyanländas etablering i majoritetssamhället. Integrering behöver i 

överensstämmelse med politiken gå till enligt principer som främjar ett 

mångkulturellt samhälle för att på så vis kunna uppnå jämlikhet. Att merparten av 

informanterna uttrycker sig i positiva termer angående ett mångkulturellt samhälle 

kan ha flera förklaringar, men genom en governmentality-ansats ses detta som en 

följd av en medveten styrning av de yrkesverksamma. Då styrningen inte sker 

under påtvingande former utan genom individens frihet, är själva styrningen inte 

uppenbar för de individer som involveras. Denna reglering kan bland annat ske 

via flertalet politiska krafter, liksom i detta exempel, vilka nyttjar olika tekniker 

till att forma individers beteenden. Genom denna subtila styrning vill aktörerna 

uppnå önskvärda mål (Lövgren 2002:31), vilket I detta fall är att främja 

bejakandet av olika etniska och kulturella influenser i samhället.   

Som vi tidigare utrett innebär integrering i syfte att uppnå jämlikhet en 

växelverkan där både nyanlända och majoritetsbefolkning behöver vara öppna för 

att integreras med varandra. Såhär beskriver informant 4 begreppet integration:  

 

Jag tänker att integration är ett möte mellan två eller flera parter. En  

ömsesidighet tycker jag att begreppet innehåller. Båda sidor behöver mötas på 

ett ömsesidigt och respektfullt sätt. Båda måste förändra någonting [...] ja jag  

tänker att om det verkligen är en integration på riktigt så krävs det någonting av 

båda parter. Annars börjar vi snudda vid assimilation, om det bara är den ena 

som ska närma sig den andra. - Informant 4 

De flesta resonemang informanterna för går i linje med föregående citat. Däremot 

är denna ömsesidiga integrationssyn inte helt entydig bland informanterna. Detta 

då vi under en intervju tolkat underliggande förgivettaganden om att integration 
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sker när enbart nyanlända anpassar sig till det nya samhället. Att 

majoritetsbefolkningen också ska vara delaktiga i integrationen har det således 

bortsetts från under dessa resonemang, vilket går att koppla till tanken om 

assimilation. 

 

Ja jag  menar alla kanske inte vill vara integrerade i det svenska samhället och  

leva efter de svenska normerna. Och det behöver man ju inte göra, det kan man  

ju bestämma själv på vilken nivå man  vill lägga det, hur pass mycket man vill 

integreras. Hur mycket man t ill exempel vill fira midsommar. – Informant 1 

 

I citatet ovan uttrycks ett antagande om att integration handlar om att sätta sig in i 

det nya samhällets traditioner. Om detta innebär drag av assimilation eller inte är 

inte helt tydligt.  

I begreppet mångfaldssamhälle ingår valmöjligheten att leva i stil med det 

nya samhällets kultur och normer, men också möjligheten att inte välja den 

livsstilen. Däremot innebär ett mångfaldssamhälle att vi behöver finna ett sätt att 

samexistera människor och grupper emellan. Med samexistens menas att kunna 

leva i samma samhälle utan att för den delen nödvändigtvis ha något utbyte av 

varandra (Widell 2013:14). Oavsett om en väljer att anamma det nya samhällets 

kultur och normer eller att behålla sin ursprungliga behöver det i grunden 

föreligga en jämlikhet mellan alla människor i samhället.  

Tanken om integration inbegriper till skillnad från samexistens att de 

nyanlända mer eller mindre får förståelse för det nya samhället, vilket indirekt 

skulle kunna innebära att lära sig om dess traditioner. Det innehåll i sistnämnda 

citat som däremot får oss att reflektera över assimilation är hur informanten väljer 

orden hur mycket och inte på vilket vis en vill integreras, vilket hade gått bättre 

ihop med mångkulturalism. Vidare funderar vi över vad “alternativet” till att 

integreras mycket skulle kunna vara. Att inte integreras alls eller i liten mån har 

enligt tidigare rapporter visat sig leda till ojämn fördelning av resurser mellan 

individer i samhället (Edlund 2015:10).  

 

7.2.2 “Riktig” integration, kan det ske på kontor? 
 
Tanken om att integration skulle kunna ske i olika mängd och inom olika områden 

kan associeras till Diaz (1997:34) teori kring att integration sker i två faser, 
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primär- och sekundärintegration vilka kan ses som två efterföljande nivåer. Denna 

teori kan kopplas till resonemang som informanterna på olika sätt för. Detta bland 

annat genom uttalanden som att sekundärintegrationens sociala process, att 

tillgodose sig ett socialt nätverk där kontakter med majoritetsbefolkningen 

utvecklas, för dem innebär “riktig” integration.  

 

...som jag sa, vi går ju inte runt och säger “ohh, vi jobbar med integration” [...] 

ja, men v i har fakt iskt en verksamhet här, den är i för sig ny här... Jag tänker att  

hon jobbar med  integration då på riktigt. Det  är en kvinna som, hon jobbar med  

kontaktpersonsverksamhet då. Även om man kanske inte kallar det så... det är 

då svenskar och det är invandrare som anmäler sig, att jag vill ha en kontakt, jag  

vill lära känna en svensk och jag vill lära känna en nyanländ. – Informant 3 

 

Att integration ”på riktigt” är när frivilliga sociala relationer skapas representerar 

ungefär hälften av informanternas tankesätt. Vi tolkar det som att de antyder att 

den grundläggande utvecklingen, så som att exempelvis förstå det nya landets 

språk och bostadsystem, snarare är ett verktyg för att senare kunna bli integrerad 

på riktigt genom sociala relationer. Etableringsprogrammet kan förstås som en 

insats för att nyanlända ska nå den primära integrationen (Diaz 1999:34).  

Den insats, där individer tillhörande majoritetsbefolkningen och nyanlända 

ges möjlighet att påbörja en relation, kan ses som ett sätt att styra och uppmuntra 

människor till att lära känna varandra över etnicitetsgränser. Att nyanlända har 

sociala kontakter med majoritetsbefolkningen, utöver handläggare på 

myndigheter, har under intervjuer uttryckts tillhöra ovanligheten. Denna 

styrningsstrategi (Lövgren 2002:23) kan därmed vara en insats till att göra dessa 

relationer mer förekommande i samhället. Ett par av informanterna som arbetar 

med det grundläggande etableringsprogrammet och anser att de jobbar med 

integration har efter reflekterande konstaterat att de är “en kugge i 

integrationsprocessen”. Informant 5 är en av dem: 

 

Ja, det [jobbar med integration] gör jag ju. Jag hjälper människor att komma 

igång med svenskan. De är jätteivriga att få börja läsa svenska, de vill börja från  

dag ett. Jag vill att varje människa ska hamna rätt, framförallt vill jag att de ska 

lämna SFI fö r att de ska vidare. Vi är ju  starten och det ska gå s å fort som 

möjligt, men ändå ska de ha med sig så mycket som möjligt. – In formant 5 
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Citatet beskriver en övertygelse om att undervisning i mottagarlandets språk 

innebär integrationsarbete. Att kunna kommunicera med sin omgivning på 

basnivå är också något som ingår i Diaz primärintegration. Hans forskning har 

visat att nyanlända som inte blivit godkända på SFI-nivå generellt löper 16 gånger 

större risk att bli bidragsberoende. 

Då Diaz (1997:89) studie visat att ett godkänt resultat hos SFI generellt 

sett minskar risken för bidragsberoende finns en logik i att SFI utgör en väsentlig 

del av etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet kan ses om en selektivt 

riktad insats (Arbetsförmedlingen 2015a) då enbart nyanlända asylsökande får lov 

att gå med. Gruppen som erbjuds programmet förväntas generellt ha detta behov 

till skillnad från majoritetsbefolkningen som redan väntas ha till exempel 

grundläggande samhälls- och språkkunskaper om sitt hemland. Diaz (1997:33) 

teori om sekundärintegrering förklarar vad nyanlända behöver gå igenom för att 

integreras. Denna fas av integration är inte enbart väsentlig för nyanlända utan 

kan också anses avse befolkningen i stort. En kan tänka sig att den sekundära 

integrationen är en universell, livslång process som alla människor ständigt 

brottas med på olika nivåer. 

Att nyanlända som fått asyl får möjlighet att genomgå 

etableringsprogrammet innebär för många en hjälp att komma igång i 

mottagarlandet. Emellertid kan det faktum att programmet är en selektiv insats 

bidra till en kategorisering av nyanlända som bärare av brister. Guilherme 

Fernandes (2015:66) beskriver detta som en utpekning av att ”något behöver 

rättas till”. Etableringsinsatserna går på så vis att se som en form av 

normaliseringspraktik och en insats för att korrigera det avvikande. Då 

majoriteten av befolkningen i svenska samhälle t förväntas besitta svenska-

kunskaper samt ha förmåga att försörja sig själva utgör detta normen. Detta leder 

till att etableringsprogrammets fokus på språk och sysselsättning kan förstås som 

strategier riktade till att normalisera avvikelsen (Lövgren 2002 :143). Detta 

överensstämmer med uppdragets vision som avser att stärka individer till att bli 

aktiva i arbets- och samhällslivet (SFS 2010:197).  
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7.3 Utmaningar för att nå lika möjligheter 
 
I följande kapitel lyfts svårigheten med att använda sig av termen integration och 

hur detta skulle kunna åtgärdas. Normer tas upp som en betydande faktor, 

exempelvis genom betydelsen av att leva upp till förväntningar för att inte riskera 

att uppfattas som avvikande. Stort fokus i denna analysdel läggs vid vikten av att 

känna till sina rättigheter för att samhället ska uppnå jämlikhet mellan olika 

grupper. De yrkesverksamma poängterar att det idag finns ett flertal områden som 

hindrar denna målsättning då nyanlända inte har tillgång till samma resurser som 

majoritetsbefolkningen.  

 

7.3.1 Jämlikhetsarbete istället för integrationsarbete? 
 

Att integration är ett känsligt ämne att samtala om har vi uppfattat av stämningen 

samt verbalt under intervjuerna. Detta har vi förstått beror på att integration ofta 

relateras till att lyckas respektive misslyckas. Vi kunde i ungefär hälften av 

samtalen med informanterna notera att integration talas om i termer av fungerande 

eller icke-fungerande.  Att uttrycka vad en anser är fungerande eller icke-

fungerande integration kan upplevas som känsligt då det avspeglar en bild av den 

som uttalar sig i området. Denna känslighet är kombinerad med att integration 

ofta associeras med nyanländas införlivande i mottagarsamhället. Svårigheten att 

tala om nyanlända tolkar vi beror på att asylpolitik idag är en het politisk fråga 

och att tankar kring integration därmed kan uppfattas reflektera ens politiska syn. 

Detta trots att integration i generell bemärkelse inte specifikt syftar till nyanländas 

etablering utan till samtliga individers integrering med varandra i samhället 

(Westin 1999:50). 

Att denna association ändå sker kan i detta fall bero på att samtliga 

informanter jobbar med nyanländas mottagande.I tidigare studier (Södergran 2002 

del 3:58) har det visat sig att majoritetsbefolkningen ofta gör denna koppling 

vilket får oss att tänka att integrationsbegreppet kan uppfattas vara utpekande. Att 

denna koppling ofta sker kan i sin tur leda till synen på nyanlända som avvikande. 

Det finns idag diskussioner om att flytta fokus från integrationsarbete till 

jämlikhetsarbete (Södergran 2002 del 3:58), delvis för att undvika denna 

association men också för att inkludera så att fler känner att de har en del i 
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integrationsprocessen. Detta kan tolkas som en strategi för att styra befolkningen 

till en ny inställning att behandla människor från olika grupper mer jämlikt. Under 

en av intervjuerna kom vi in på samtalet kring att flytta fokus från begreppet 

integration och i stället koncentrera sig på jämlikhet. En idé kan vara att använda 

detta begrepp på politisk nivå och i samhällsdebatter vilket informant 6 hade en 

positiv inställning till: 

 

Integration är ett ord som används utan en tydlig definition och det ger för 

många en  koppling att invandrare ska komma till Sverige och att de då ska 

anpassa sig till svenska värderingar. Det blir ett för värdeladdat ord, på ett 

felaktigt sätt. – Informant 6 

 

Vi kan här urskilja en reflektion kring att begreppet integration med dess 

komplexitet ofta associeras med åsikter som inte tillhör definitionen. Detta kan 

bero på att integrationspolitik som infördes under 70-talet (Westin 1999:95) ännu 

inte fått normativt fäste bland majoritetsbefolkningen och att assimilationstanken 

från förr istället lever kvar. Här urskiljer vi därmed ett exempel där normer (Rose 

1999:11) får stor betydelse i förhållande till skrivna regler.  

Vidare menar informant 6 att det kan vara nödvändigt att använda sig av 

ett annat begrepp så som jämlikhet för att undvika denna värdeladdning då det kan 

vara svårt att eliminera associationer som redan finns.  

Jämlikhet är emellertid inget nytt begrepp utan var tillsammans med 

valfrihet och samverkan huvudmål för Sveriges integrationsarbete redan 1975 då 

tanken om mångkulturalism införlivades (Westin 1999:95). Lika rättigheter i en 

demokrati är för många en självklarhet, men enbart existensen av lika rättigheter 

resulterar inte per automatik i ett jämlikt samhälle. 

Hellgren (2008:83) menar att det är av största vikt att samhällsmedborgare 

känner till sina rättigheter då det krävs för att kunna nyttja dem och därmed skapa 

lika möjligheter för alla. 

 

Men att man känner att man vet hur det fungerar i Sverige, dels att bo och söka 

jobb och dem o lika b itarna. [...] Inte bara känna till utan också kunna göra det 

själv... jag  känner folk som bott i Sverige i 10 år som inte vet vad VAB betyder. 

– Informant 9 

 



34 
 

Informant 9 beskriver här vikten av att känna till regler kring en arbetsrättighet. I 

praktiken skulle det kunna innebära att en väljer bort att ha ett arbete då en inte 

har kunskap om möjligheten att kunna stanna hemma från arbetet om barnet blir 

sjukt. Vikten av kunskapen blir då väsentlig för att kunna ta del av möjligheten 

och informant 9 utvecklar sitt resonemangmed att följden av okunskap blir 

ojämlikhet och bristande integrering.Denna utveckling innebär olika former av 

individers marginalisering i förhållande till majoritetssamhället (Dahlstedt 

2000:133). 

I samtal med våra informanter uppkommer flera olika möjliga anledningar 

till att integration uteblir vilka främst refereras till samhälleliga orsaker även om 

hinder på grupp och individnivå också tas upp. Detta är något vi kommer 

redogöra för i senare analysdelar.  

 
7.3.2 Hur universellt är det universella? 
 

Med liberalismens inträde förväntas individen generellt ta ett större ansvar för sitt 

liv, vilket också återspeglas i etableringsuppdraget som poängterar ett ökat 

egenansvar och valfrihet för deltagare (Arbetsförmedlingen 2015a). Under 

intervjuer framkommer att många befintliga tjänster och insatser i praktiken inte 

är utformade eller finns nåbara för vissa grupper. Informant 8 beskriver en ny 

form av uteslutning, ett så kallat e-utanförskap vilket drabbar vissa av de 

nyanlända som flyttat till Sverige. Ett e-utanförskap hindrar de nyanländas 

integration via tjänster som erbjuds genom internet på grund av språkhinder oc h 

bristfälliga datakunskaper. Denna svårighet begränsar i sin tur deras möjligheter 

till ett självständigt liv då de hindras från att utföra övervägande del av ärenden 

och sysslor som idag behöver uträttas över nätet. Att åtskilliga ärenden idag sköts 

på nätet är för många naturligt och har på så sätt blivit en normalitet. 

Internetanvändning är emellertid inte något som direkt är tvingande för en individ 

att nyttja, men en kan fråga sig vad som idag är alternativet.Med en förväntan av 

att hantera sina ärenden självständigt, kan det som nyanländ innebära en stor 

utmaning att leva upp till detta.  

Svenska samhället har under de senaste åren gått igenom en intensiv 

datorisering där individer uppmuntras att vända sig till teknologin istället för att 

exempelvis uppsöka myndigheter personligen. Detta är en teknik för att 
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rationalisera processer (Rose 1995:43) och därmed vara mer återhållsam med 

samhällsresurser. Att avstå från internetanvändning skapar därmed också ett 

avvikande hos de människor som inte har kunskapen. Vi föreställer oss att risken 

för att vara avvikande och själv inte kunna hantera sina angelägenheter kan styra 

individer till att behöva införskaffa sig kunskaperna trots allt. Informant 8 menar 

att det i annat fall skapas ett beroendeförhållande, framförallt till handläggare eller 

närstående som istället får hjälpa till.  

 

… just e-utanförskap pratar man  om nu, att många dels på grund av språket och  

att man inte har datorvana, alltså det blir sådana svårigheter när allt ska vara på 

webben, det är tänkt att underlätta för majoriteten, och det gör det säkert  men  

det blir ju väld igt många som hamnar utanför. – Informant 8 

 

Informant 7 utvecklar denna tankegång genom att lyfta fram problematiken kring 

detta inom den kommun hen arbetar. Informanten beskriver att det enbart är 

enheten som direkt riktar sig till nyanlända som är nåbar för denna grupp. Detta 

beror på att resten av enheterna inom socialförvaltningen riktar sig till “alla”, 

vilket indirekt betyder alla som kan tillgodogöra sig deras insatser. De tta kräver 

att en individ befinner sig inom normen, som bland annat innebär att besitta 

språkkunskaper. Haren person däremot inte det som krävs finns inte resurserna 

tillgängliga för denne. Detta kan kortsiktigt ses som rationellt då det leder till färre 

uppsökande brukare på enheterna. Vidare beskriver informanten att tolk i detta 

fall inte ges som alternativ, vilket leder till att gruppen går miste om möjligheten 

till stödinsatser som skulle kunna undanröja eventuella hinder under 

primärintegrationen.  Att möjligheten att utnyttja dessa resurser i praktiken 

exkluderas för vissa grupper går förstås inte i linje med Sveriges 

integrationspolitiska mål om lika rättigheter (Regeringen 2014:31).   

  

Vi gör ju vår sak som är en liten del av allt det stora integrationsarbetet som 

man hoppas ska ske [...] flyktingintegration sker här hos oss, det finns inte 

insatser hos till exempel enheten för barn och unga, som det borde finnas. Det  

finns fler [insatser] för andra än vad det finns för den här gruppen. – Informant 7 

 

Under samtal med informant 8 påpekas behovet av ett helikopterperspektiv i den 

specifika kommunen. Detta då hen beskriver bristen av en befattning med det 
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övergripande ansvaret över kommunens flykting- och integrationsarbete. Med ett 

sådant perspektiv blir förutsättningen för kommunens mottagande bättre då hinder 

och svårigheter kan upptäckas i ett tidigt skede. Ankomsten av de nyanlända kan 

då förberedas av olika aktörer inom kommunen, vilket också bidrar till en bättre 

arbetsfördelning. Informanten menar att avsaknaden av denna överblick, hämmar 

nyanländas förutsättningar till ett självständigt liv. Att vissa resurser inte är 

tillgängliga vid mottagandet menar informant 8 leder till att nyanlända individer 

själva får ta mer ansvar i ett tidigt stadium. Detta resonemang kan kopplas till 

governmentality och det ansvar som teorin beskriver till större del läggs på 

individer i ett liberaliserat samhälle. Denna tanke är något som står i motsats till 

socialtjänstlagen vilken beskriver hur kommunen har ansvar för alla dess invånare 

(SFS 2001:453).  

 

7.4 Ansvarsfördelning mellan olika parter 
 

Nedan följer en analyskring ansvar de yrkesverksamma anser att de har i 

integrerande verksamhet. De lyfter även individers eget ansvar i 

integrationsprocesser vilket vi nyttjar Deans självpraktiker (1994:153) för att 

skapa förståelse kring. Här nämns problematik som för individer kan uppstå i 

kontakt med ett nytt samhälle samt att initiativ från majoritetssamhället är av 

betydelse för att integration ska ske.  

 

7.4.1 Skyldigheter och arbetsfördelning 
 

Kring etableringsprogrammet som våra utvalda yrkesverksamma arbetar i närhet 

med lyfter majoriteten av dem svårigheter kring ansvarsfördelningen. De menar 

att det ibland finns tendenser till oklarheter gällande vilken aktör som är skyldig 

att göra vad, vilket också leder till en otydlighet gällande vad samhället respektive 

individen själv bör ansvara för. Såhär uttrycker sig en informant: 

 

Det är många myndigheter som måste samverka och vi har olika rutiner, 

regelverk och verkligheter. Det är svårt att få alla att samverka. – Informant 5 

 

Ytterligare en åsikt med liknande tongångar lyder: 
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Det är svårt i detta uppdraget att dra lin jer på ”det här gör vi, det här gör vi inte” 

[...] För det finns inte så många personer som kan hjälpa personer som är 

nyanlända i Sverige. Så det gör att vi måste gå in och tassa på andra 

myndigheters ansvarsområden och hjälpa till och förklara. [...] det finns säkert i 

en överenskommelse. Men  i praktiken så fungerar det kanske inte alltid. –  

Informant 1 

 

Bland de yrkesverksamma råder konsensus kring att de nyanlända behöver skapa 

sig en stabil social situation för att påskynda sin integrering, däremot råder en 

oklarhet kring ansvarsfördelningen angående vem som ska tillgodose detta behov 

(Riksrevisionen 2015:12). Många av informanterna uttrycker att de tar stort 

ansvar för det sociala stödet, vilket ofta handlar om att besvara frågor och 

funderingar och agera samtalsstöd gällande den sociala situationen. Att inom olika 

myndigheter inte ha möjlighet att ge de resurser som efterfrågas kan ses som ett 

strategiskt drag från politisk nivå då detta i praktiken innebär att individen själv 

eller via personliga kontakter får tillgodose detta behov.  

Under samtal med ett par informanter lyfter de emellertid nackdelar med 

att från myndighetshåll inte kunna ge det stöd som efterfrågas. De menar att om 

resurserna till att bistå nyanlända med detta stöd inte förekommer, finns risk för 

felaktig information, bland annat genom ryktesspridning från den egna 

minoritetsgruppen. Några informanter uttryckte en känsla av ansvar över att 

finnas till för dessa personer och förmedla rätt information.  

 

...man  känner att man  inte får information. Man får inte svar på sina frågor, man  

blir felin formerad därför att man får information från sina landsmän som kan  

vara helt galen [...] Det jag framförallt vill förbättra är faktiskt att man kommer 

ut med rätt informat ion till nyanlända från början. – Informant 6  

 

De yrkesverksamma menade på att felaktig information kan bli stora hinder i 

integrationsprocessen vilket kan leda till att processen för individerna förlängs 

mer än nödvändigt. På detta sätt finns det risk att jämlikhetsaspekten inte uppnås 

då alla inte får tillgång till samma kännedom och därmed samma möjligheter.  
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7.4.2 Individens eget ansvar 

 

Trots att våra informanter förmedlar en känsla av ansvar lägger de inte allt ansvar 

och fokus för att integration ska lyckas på sig själva. Att som nyanländ, vara 

motiverad och finna sin egen drivkraft att själv vilja finna sin väg i det nya 

samhället lyfts å andra sidan också fram som en viktig aspekt: 

 
Först och främst så betyder det, så borde man fråga sig själv, varför har jag  

flyttat till ett nytt samhälle? Och när man kan svaret på den frågan, varför man  

rest från [t ill exempel] USA t ill Sverige [...], då blir det mycket enklare, då är 

man motiverad att anpassa sig till det samhället oavsett vilka krav det ställer. 

[...] Och då krävs det att man själv är väldigt akt iv. Och att man söker sig 

kontakt med omgivningen. – Informant 2 

 

Detta uttalande korrelerar med Deans självpraktiker (1994:153). För att här lyfta 

in hans teori kring fyra dimensioner kan detta synsätt relateras till vad han kallar 

den teologiska styrningen då informant 2 menar att mål är viktiga för att 

integreras. 

Ytterligare en informant uttrycker indirekt att hen är av liknande mening 

genom att poängtera den stora vikten av ett system som främjar människor att 

motiveras till att kunna och vilja klara sig själva. Informanten menar att systemet 

som det är idag ger människor, både nyanlända och individer tillhörande 

majoritetssamhället inställningen att det finns ett val angående om en vill jobba 

eller ej. Vidare beskrivs detta som passiviserande och att det i stället borde anses 

som en självklar plikt att arbeta. Detta resonemang sticker emellertid ut från 

övriga tankegångar intervjuerna igenom. Att skapa ett effektivt systemkan ses 

som statens ansvar att forma människor till lätt- integrerade individer vilket 

informant 6 inte tycker lyckas helt idag.  

 

”Jag är gammal, jag är trött, varför måste jag göra det här, jag vill bara vara 

hemma, kan du hjälpa mig?”. [...] A lltså många har hört talas om Sverige, man  

får b idrag och behöver inte jobba [...] Om man lägger för mycket  ansvar på 

samhället och fråntar individerna ansvar så kommer de att börja bete sig på ett, 

på engelska säger man ”beneficiary way”, alltså mottagare, folk blir väldigt  

passiviserade och mottagare av hjälp och tappar sin självständighet. – Informant  

6   
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Informanten belyser vidare att denna aspekt är en utmaning för Sverige som 

mottagarland att bemöta på rätt sätt. Vidare förklarar hen att detta problem bland 

annat kan förstås genom att stora strukturskillnader mellan hem- och 

mottagarlandet kan göra det svårt att anpassa sig till det nya. Hen lyfter exemplet 

med kvinnor från patriarkala strukturer som är vana att ha sitt arbete i hemmet. 

Även de förväntas efter flykten nu istället spendera en heltidsinsats inom 

näringslivet och menar att det kan innebära en stor omställning. Detta kan i sig 

skapa motsträvighet, särskilt om individen via ryktesspridning hört att det är ett 

frivilligt val att engagera sig inom näringslivet. Är det assimilerande att behöva 

förvärvsarbeta eller studera i det nya landet om en inte gjort det i sitt hemland? 

Eller främjar det enbart integrationen? Enligt tanken om integrationenstvå sfärer 

skulle det kunna ses som att individer enligt etableringsprogrammet förväntas 

ändra sitt levnadssätt inom den offentliga sfären. Nyanlända har däremot till stor 

del rätt att behålla sin privata sfär oförändrad utan att anpassa sig efter svenska 

levnadssätt inom den.      

Informant 6 menar emellertid i föregående citat att människors inställning till att 

ge sig ut i näringslivet och samhället i övrigt påverkas av flera faktorer. Som 

nämnts tidigare är integration en komplex företeelse med flera parter inblandade. 

Motstånd eller brist på inbjudningar från majoritetssamhället anser hen hämmar 

möjlighet till en fungerande samexistens idag. Detta motstånd hindrar även 

nyanlända till att ta egenansvar, något som i samtalet framkommer som väsentlig 

för integrationen.  

 

 

7.5 Majoritetssamhällets möjligheter att påverka 
 
I detta sista analytiska avsnitt beskrivs att etableringsprogrammet används för att 

styra näringslivet att öppna dörrar för nyanlända. De yrkesverksamma förklarar 

hur detta beror på att nyanländas kompetens inte uppmärksammas och hur den 

ifrågasätts. Främlingsfientlighet pekas ut som ett hinder och nytänkande lyfts som 

en möjlighet för integrationsarbete.  
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7.5.1 Motstånd från näringslivet 
 

Att integrationsutmaningen försvåras på grund av lågt engagemang hos 

majoritetssamhälle och näringsliv går igen under flera intervjuer. Under våra 

samtal på Arbetsförmedlingen gav båda informanterna exempel på att det finns en 

viss resistans hos företag att ta emot arbetssökande via denna myndighet. 

Informant 1 berättar att det nu kommer många högutbildade människor till 

Sverige och att deras kompetenser inte upptäcks av företag inom näringslivet. 

Informanten menar att många företag hittar sin arbetskraft på andra håll och att de 

inte har vanan att söka sig till Arbetsförmedlingen. Vidare resonerar hen kring att 

Arbetsförmedlingen har ett ansvar att jobba åt två håll. En av dessa två 

arbetsuppgifter är att motivera och utreda sina klienters kapacitet och styrkor. 

Detta skulle kunna ses som en typ av empowerment (Wright Nielsen 2015:139), 

där de yrkesverksamma ger stöttning för att den nyanlände ska styras att finna ett 

arbete som sedan kan bli öppningen till möjligheter. Med andra ord, hjälp till 

självhjälp. Föregående resonemang kan tolkas som en styrning, i grunden från 

statlig nivå, för att göra individen till en aktiv aktör och hindra passivitet. För att 

relatera denna metod till Deans fyra styrningsdimensioner (1994:200) kan 

myndigheters påverkansarbete (i detta fall via Arbetsförmedlingen) placeras in 

som en deontologisk maktaspekt. Detta då ambitionen är att skapa ett ansvar för 

sin ekonomiska och sociala situation hos individen.  

Informant 1 beskriver att de förutom sin empowermentfunktion åt 

nyanlända har som uppgift att fokusera lika mycket på att hitta jobbtillfällen hos 

arbetsgivare, vilket hen menar är ett stort utvecklingsområde inom myndigheten.  

 

... men här krävs det ju också från arbetslivets sida att de tar ett ansvar och 

börjar våga integrera. Att ta emot personer som inte pratar flytande svenska. Vi 

har ju  mycket insatser från  Arbetsförmedlingens sida men som företag kanske 

inte vill ta emot. – Informant 1 

 

Som det ser ut idag försöker staten styra näringslivet att anställa via 

Arbetsförmedlingen vilket Reich (2008:200) beskriver som en kompensation till 

missgynnade arbetare inom vad hon menar är en socialliberalistisk välfärdsstat. 

Detta sker genom att statensubventionerar utgifter för löner så att företagen på det 
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viset enbart behöver betala en liten del av den egentliga kostnaden för en anställd. 

På så vis ska det till en början leda till ekonomisk vinst och vilja att anställa bland 

annat nyanlända via etableringsprogrammet (Statskontoret 2015). Under 

intervjuerna anser informanterna att denna styrning mot arbetslivet kan ha både 

positiv och negativ utgång. De som främst ser på insatsen i positiv dager lyfter att 

detta kan leda till att arbetsgivare till en början av ekonomiskt syfte kommer 

närmare gruppen. De menar att arbetsgivare sedan efterhand kan inse människors 

faktiska kompetens och att främlingsfientlighet på så vis kan minska i samhället. 

På detta vis styrs arbetsgivare av politiken att se fördelar med att anställa 

nyanlända. Dock lyfts även negativa aspekter som att människor genom detta 

system kan komma att utnyttjas till att utföra tungt arbete under hårda 

förhållanden där enbart ena parten drar vinst. Detta går förstås emot tanken med 

statens anställningssubvention, som syftar till att främja en integration där båda 

parter lyfts av insatsen. En sådan integration kan exempelvis ske genom att den 

anställde höjer sin framtida anställningskapacitet genom bland annat språkträning 

och kontaktbildning på arbetsmarknaden. Denna form av styrning leder till 

fördelar för individen som i sin tur gynnar samhället, då individer med arbeten i 

sin tur bidrar till den totala samhällsvinsten (Avellaneda & Vega 2012:10). 

Informant 6 höjer ännu ett varningens finger och menar att det även är viktigt att 

systemet inte blir statiskt som en följd av att försöka nå önskvärda siffror hos 

Arbetsförmedlingen. Hen menar att deras mål att få ett stort antal individer satta i 

arbete ibland får för stort fokus.  

 

Och då riskerar det ib land att bli lite  vuxendagis över vissa insatser [...] Alltså 

jag tycker att man ska vara försikt ig med att en arbetsplats inte blir en sophink 

där folk sätts för att de ska fylla en siffra i statistiken, utan det ska vara ett led 

för att de ska hitta ett jobb som de trivs i. – Informant 6 

 

Rose (1999:4) beskriver detta som en situation där människor utsätts för 

villkorade val där inget av dem är rationella. De två möjliga utfallen är istället att 

uppnå social och moralisk acceptans genom en aktivitet utan egentligt mål, eller 

att leva i passivitet med sanktioner som följder.  

 

7.5.2 Rädsla för det nya? 
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Svårigheten att som nyanländ ta sig in i samhället beskrivs som sagt av 

informanterna bero på flera orsaker. Informant 1 förklarar att motståndet bland 

majoritetsbefolkningen bottnar i okunskap och att arbetsgivare sällan tänkt tanken 

att anställa någon som är ny i landet. Rose (1995:45) beskriver hur makt inte är 

enkelriktad utan att en aktör som i ena stunden utsätts för makt under ett annat 

tillfälle kan vara den som utövar den. Detta kan medverka till att subjekt inte alltid 

är medvetna om maktpositionen de besitter. Att brist på inbjudningar från 

majoritetsbefolkningen skulle bero på en rädsla för det okända är något informant 

1 motsäger. Om detta resonemang speglar en objektiv ståndpunkt är något att 

reflektera över. Teoretiskt sett är rädsla och okunskap vitt skilda tillstånd. I 

praktiken däremot är gränsen betydligt mer subtil. Detta på grund av att 

begreppen korrelerar med varandra vilket innebär att rädsla kan leda till okunskap  

och vice versa. Informant 3 utvecklar detta med en annan syn på problematiken: 

 

Man ser inte kompetensen för att de är från ett annat land. Eller kanske, man  

tycker att “ohh, vad jobbigt och hemskt, det  är kanske t ill och med  vissa som är 

hatiska, de tänker v idrigt, jag vill inte ha med  andra att göra.” Då är det ju  

faktorer i samhället bland människor som påverkar integrationen. Och att de inte 

släpps in och får chansen. – Informant 3 

 

Främlingsfientlighet och rädsla för det som är nytt ser informant 3 så ledes som 

faktorer vilka hindrar ett mångfaldssamhälle. Hen menar att detta leder till att 

grupper på grund av etnicitet utestängs från vissa platser. Med andra ord hämmas 

möjligheten till integration etniciteter emellan så länge främlingsfientlighet finns  

bland oss. Det finns idag politiska krafter som propagerar för nyanlända som 

bärare av brister. Detta skulle kunna ses som ett sätt att förstärka 

främlingsfientliga fördomar. Denna problematik innebär i sin tur en utmaning av 

jämlikhetsidealet vilken kan ses som grunden i strävan efter ett integrerat 

samhälle (Borevi 2002:307). Emellertid förekommer andra krafter i samhället 

som skulle kunna motarbeta denna utveckling. Rose (1995:45) menar att olika 

auktoritetstyper har skiftande relationer till subjekten.  Initiativ till ett öppet 

firande av utländska traditioner är ett sätt att bjuda in majoritetssamhället och på 

så vis motverka okunskap och rädsla. Detta är även ett sätt att främja 

mångkulturalismen i samhället, något som informant 5 ser ett behov av. 
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Informanten menar att det finns flera praktiker som skulle leda till detta och 

föreslår att information i samhället skulle kunna vara tillgängligt på fler språk:  

 

När man är ute och åker tåg får man informat ion på engelska, varför får man  

inte det på de största invandrarspråken? Arabiska, persiska/dari, varierande 

beroende på vilka stora språk man har lokalt. – Informant 5 

 

Att andra språk än svenska tillåts ta plats i offentligheten skulle kunna leda till att 

nyanlända känner sig mer delaktiga och välkomna. Emellertid kan det även 

upplevas skrämmande med förändringar mot det okända. Detta kan vara grunden 

till ovilja att förändra samhället från hur det är idag. Att informant 5 presenterar 

initiativet till denna förändring tolkar vi dock som ett avståndstagande från 

konservatism och ett synsätt som möjliggör utveckling. I citatet uttrycks ett ansvar 

att genom nytänkande främja det mångkulturella samhället.  

 

8. Diskussion och slutsatser 
 

Komplexitet är ett ord vi efter denna studie starkt kommer associera begreppet 

integration med. Under samtliga intervjuer har de yrkesverksamma, vilka arbetar 

inom det svenska mottagningssystemet uttryckt sin bild av vad integration 

innebär. Detta har lett till flera intressanta resonemang, men vad som tydligast 

framkommit är att begreppet för dem inte har en entydig definition. Flertalet 

informanter har angett att de inte nämner termen integration på sina arbetsplatser 

men att de däremot frekvent diskuterar integrationsrelaterade ämnen. 

Under intervjuer med informanterna har vi noterat att deras arbetsplatser 

avspeglar sig i resonemang de för vilket också påverkar vad de anser vara viktigt 

för att integreras. Vad som också blivit tydligt för oss är att deras tidigare 

utbildning styr vilket teoretiskt ramverk de använder sig av för att närma sig 

begreppet integration. Generellt sett kunde ett större helhetstänk urskiljas hos de 

socionomutbildade medan övriga informanter istället visade på mer specificerade 

kunskaper på det egna fältet.  

Integration har visat sig vara ett mångbottnat ämne vilket förutom 

komplexiteten kan bero på dess nära koppling till politiskt ställningstagande och 
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människosyn. Att diskutera immigranter som grupp leder oss till slutsatsen att  

människor på flykt inte är en kris i sig, men om de som nyanlända inte blir en del 

av samhället kan en däremot tala om en integrationskris.  

Denna studie har påvisat att integration ofta sammankopplas med 

dikotomierna lyckas eller misslyckas. För att motverka denna association uttryckte 

en informant att det vore fördelaktigt om människors uppmärksamhet istället 

riktades till ordets faktiska betydelse. Kanske vore införandet av nya benämningar 

så som jämlikhetsarbete ett sätt att bana väg för en mindre värdeladdad betydelse. 

En annan utmaning som uppmärksammats i studien är att det finns många 

intressen att lyssna till för att ett mångkulturellt samhälle ska existera i harmoni. 

Vi frågar oss efter att ha utfört denna studie på vilket vis mottagarsamhället bäst 

bör förhålla sig till nya influenser som mångkulturen medför. Är det en god idé att 

i större mån utge information i samhället på fler språk? Om exempelvis 

upplysningar i kollektivtrafiken även gavs på arabiska, skulle detta leda till att 

underlätta för människor att leva ett mer självständigt liv eller snarare resultera i 

en bristande samhällsgemenskap?  

Att “ta seden dit man kommer” är ett klassiskt talesätt vilket vi konstaterat 

i vissa sammanhang direkt kan översättas till assimilation och i vissa fall till och 

med vara ett tecken på främlingsfientlighet. En slutsats angående mångkulturella 

samhällen liksom Sverige är att de snarare fungerar som i lagsport, alla människor 

som ingår behöver integreras för att maximal gemenskap och jämlikhet ska 

skapas.  

Politiska riktlinjer angående målsättningar för den svenska integrationen 

strävar efter ett integrerat mångkulturellt samhälle. Efter samtal med de 

yrkesverksamma upplever vi att deras reflektioner generellt sätt avspeglar dessa 

politiska målsättningar.Detta överensstämmer inte med tidigare forskning som lyft 

ett avstånd mellan teori i form av statliga riktlinjer och handlande i praktiken 

(Dahlstedt & Lindberg 2000:22).Emellertid ställer vioss frågande till om 

befolkningen i stort delar de yrkesverksammas tankar, något vi tror är nödvändigt 

för att målen ska kunna uppnås fullt ut. Att vi anser det viktigt att 

majoritetsbefolkningen tänker och handlar i linjer med politiska riktlinjer beror på 

att vi identifierat de som en av tre ansvariga huvudgrupper för att integration sker. 

Övriga ansvarstagare vi urskilt är staten samt minoritetsgrupper i vilka nyanlända 

ofta inkluderas. Yrkesverksamma har poängterat att alla individer i ett samhälle 
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utgör en möjlig del i främjandet av integration och därmed lyft vikten av 

individens eget ansvar.  

Etableringsprogrammet kan förstås som den statliga insats vilken 

utformats i syfte att uppnå vad Diaz benämner primärintegration hos nyanlända 

(Diaz 1997:34). Governmentality skildrar hur olika aktörer styr människor till 

önskvärda handlingsmönster (Lövgren 2007:11-14), vilket går att koppla till de 

parter som är involverade i etableringsprogrammet. Med denna reform finns en 

teori om att nyanlända genom styrning snabbt ska finna arbete. Detta anses idag 

vara den mest effektiva vägen till integration och dessutom ett sätt att undvika 

passivisering av samhällsmedlemmar. Då staten subventionerar näringslivet när 

de anställer nyanlända kan även det uppfattas som påverkat av styrningsstrategier 

genom etableringsprogrammet.  

Under intervjuerna har det uppkommit flera diskussioner kring 

etableringsprogrammet vilket ger skäl att reflektera över dess olika följder. Å ena 

sidan finns en ambition att ge nyanlända verktyg att nå liknande förutsättningar 

som majoritetsbefolkningen förväntas ha, så som grundläggande kunskaper om 

samhället och det svenska språket. Detta kan ses som en insats för att nå visionen 

om jämlikhet. Å andra sidan riskerar etableringsprogrammet att 

framställanyanlända som avvikande då det kangestaltadem som bristfälliga. 

Programmets normaliserande praktik kan dessutom uppfattas som tvingande att 

genomgå för att undgå sanktioner så som socialt utanförskap (Guilherme 

Fernandes 2015:66).  

De ovan nämnda fördelarna med etableringsprogrammet kan i enlighet 

med Diaz (1997:33) teori förstås som nödvändiga förutsättningar för att genomgå 

den primära integrationsfasen. Enligt detta resonemang är denna fas nödvändig 

för att först där efter gradvis påbörja sekundärintegrationen. Diaz menar att det är 

i den sekundära fasen som individer får tillgång till fler valmöjligheter och 

potential att själv styra sitt liv. Governmentality (Wright Nielsen 2015:129) 

beskriver emellertid att människor alltid blir styrda på ett eller annat sätt.  

En slutsats av denna studie är att ett mångkulturellt samhälle i sig 

intebehöverinnebära att det är integrerat om grupper lever frånskilda istället för 

tillsammans med varandra. Ett mångkulturellt samhälle kan inte heller likställas 

med total frånvaro av assimilation. Under studien har assimilerande 

tendenseridentifierats inom det svenska så kallade mångkulturella systemet. Det 
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bottnar i att individer behöver ändra sina levnadsvanor, så som arbetsrutiner, inom 

dess offentliga sfär.Vad som för någon ses som ett privilegium kan för andra 

upplevas som tvång att passa in i ett mönster.  

Slutligen kan hela idén om ett integrerat samhälle tydliggöras och förstås 

genom teorin governmentality. Människor styrs via olika tekniker till att handla 

och tycka på ett önskvärt vis. En insats som etableringsprogrammet uppmuntrar 

människor till att genom den egna viljan se fördelar med att integreras. Detta blir 

särskilt centralt i en liberal politik där människor i mindre utsträckning har 

möjlighet att luta sig mot staten. Med färre statliga skyldigheter stimuleras ett eget 

ansvar att bilda sig ett nätverk och därmed integreras för att kunna leva väl. Att 

människor tar egna initiativ är en väg att nå målet om en välintegrerad befolkning 

vilket i sin tur anses främja både individer själva och samhället i stort.  

Trots det ökade egenansvaret som liberaliseringen medför binds vi med 

andra ord fortfarande till varandra då vi behöver samarbeta för att skapa oss en 

önskvärd tillvaro. För att möjliggöra ett samhälle där alla människor kan leva på 

samma villkor krävs det att vi är villiga att spela ihop i samma lag.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Introduktionoch formalia  

 Berätta lite om studien.  

 Samtalet beräknas ta runt 45 minuter.  

 Frivilligt, kan dra sig ur när som helst, kan hoppa över frågor.  

 Anonymisera både person och arbetsplats 

 Vi kommer om det känns okej spela in, men inspelningarna kommer 

endast användas till denna uppsats och enbart av oss som skriver.  

 Vi söker inte efter rätt och fel på frågor även om frågorna ibland skulle 

kunna ge intrycket av det. Men fråga gärna vad vi menar om vi är 

otydliga. 

 Dina åsikter. 

 Om du vill skickar gärna uppsats när den är klar.  

 Utbildning? Hur länge har hen arbetat där?   

 

 

Tema 1: Informanternas roll - få dem att resonera kring integration.  

 Fundera över begreppet. Vad betyder integration för dig? Vem riktar den 

sig till? (vad ska individen integreras till?) 

 Beskriv din arbetsroll, hur jobbar du med integration? (tycker du att du 

arbetar med integration?) 

 Har du arbetat med integration på något annat sätt innan?  

 Vad är det som känns viktigt och meningsfullt med integration?   

 Vad anser du är den viktigaste faktorn för att en person ska bli integrerad?  

 Kan du se några mönster angående personliga egenskaper som gör det 

lättare för individer att integreras? (T ex utbildningsnivå, arbetsvana, 

självförtroende/utåtriktad)    

 

Tema 2: Arbetsplatsen 

 Finns det något med integrationsarbetet som du är missnöjd med på din 

arbetsplats? Är det något som skulle kunna ändras?   
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 Hur pratar ni om integration på er arbetsplats? (mångfald, assimilation 

m.m.)   

 Vilken roll fyller din arbetsplats för att hjälpa människor att integreras?  

 Har ni kontakt med andra myndigheter eller integrationsaktörer?  

 

 

Tema 3: Integration i Sverige  

 På vilket sätt tror du att den svenska integrationsmodellen vill integrera? 

(mångfald, assimilering etc.) 

 Vad anser du om etableringsprogrammet? (den integrerande delen. Tycker 

du att etableringsuppdraget leder till det som du anser är integration?)  

 Finns det specifika hinder som regelverket skapar för att 

integrationsprocessen ska fungera?   

 Finns det någon hjälpinsats som individerna saknar från myndighetshåll? 

Har du upplevt att de söker detta på andra håll istället?   

 Tycker du att integration främst syftar till samhällets eller individens 

behov?  

 

 

Avslutning 

 Då börjar vi närma oss slutet av våra frågor. Finns det något mer du 

känner att du vill berätta om angående ämnet som du tycker att vi missat 

att ta upp? 

 Är det okej att vi hör av oss om vi undrar något mer? 

 Tack och hejdå, vi hör av oss igen när uppsatsen är klar.  

 

 

 

 

 

 

 


