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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att  skapa kunskap om hur användarna av Östersunds 

kommuns integrationsinsatser för nyanlända upplevs av användarna själva. 

Eftersom insatserna från integrationsservice varierar beroende på hur den 

nyanlända har kommit till kommunen har urvalet av informanter skett utifrån 

kategorierna: anläggningsboende (ABO), eget boende (EBO), anhöriginvandrad 

eller kvotflykting. Avsikten med studien är att dess resultat ska kunna användas 

för att utveckla integrationsservice verksamhet. Östersunds kommun har valt att 

organisera en del av integrationsarbetet med nyanlända genom 

integrationsservice.  Det innebär att integrationsservice har ett särskilt ansvar för 

mottagandet av nyanlända kommunplacerade flyktingar som kommit genom 

anvisning från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) eller som 

kvotflykting. 

 

Projektet bygger på att tillvarata levda erfarenheter och upplevelser hos nyanlända 

som deltagit i integrationsinsatser erbjudna av Östersunds kommun. Deltagarna i 

studien har utgjorts av en blandad grupp individer över 18 år med varierad 

utbildningsbakgrund. Det var en förhållandevis jämn fördelning mellan 

lågutbildade och de med akademisk examen. Materialet har samlats in genom 25 

djupintervjuer med nyanlända personer som fått sin kommunplacering för 3-5 år 

sedan i Östersunds kommun. Intervjuerna har genomförts på svenska eller 

engelska.  

 

Intervjuerna visar hur viktigt det är med god kontakt med offentliga aktörer och 

tillgång till nätverk  för att få en positiv upplevelse av den första tiden i Sverige. 

Materialet visar också  hur anländandet till Sverige handlar om att  ”börja om” ofta 

flera gånger på olika platser men att kommunplaceringen och att det egna boendet 

utgör ett viktigt startskott för möjligheterna till ett mer långsiktigt planerande. Att 

lära sig ett nytt språk, ett nytt yrke och försök till att skaffa nya vänner och ”ett 

nytt liv” är också centrala inslag i etableringsprocessen. 

 

Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer baserat på studiens material:  

 Integrationsservice behöver arbeta för en ökad individualisering vid 

mottagandet, att arrangera informationsträffarna mer i termer av en 



 

vi 

 

diskussion och ett utbyte där olika människors perspektiv och kunskaper 

tas tillvara.  

 Integrationsservice behöver förändra sina arbetssätt för att bättre möta 

människor på platser där de känner sig trygga och genomföra aktiviteter 

som känns meningsfulla, det innebär att träffar kommer att behöva ske på 

andra platser än integrationsservice kontor.  

 Integrationsservice kan nå ut i högre grad till de nyanlända som idag inte 

utnyttjar deras stöd. Genom att hitta andra former för 

informationsspridning t.ex. arbeta mer uppsökande och samarbeta i högre 

grad med etablerade frivilligorganisationer bör de kunna nå flera.  

 Tydliggöra ansvaret och samverkan med privata och civilsamhällesaktörer 

och säkerställa kvalitet i insatserna som exempelvis språkvän och 

språkcafé.  

 Integrationsservice kan utveckla sitt stöd för språkutveckling. Språket som 

en nyckel till integration innebär inte enbart studier och praktik utan kan 

också underlättas genom de olika mötesplatser Integrationsservice 

erbjuder för att skapa kontaktnät och prova på aktiviteter.  

 Integrationsservice kan förbättra långsiktig samverkan för att stärka 

möjligheterna till ett gott boende. Att en så hög andel av informanterna har 

hittat bostad på egen hand bör ses som positivt men samtidigt blir det ännu 

viktigare att samverka med andra aktörer, exempelvis bostadsbolag och 

kommunens enheter för bostadsplanering.  

 

Dock menar vi också att vi idag har bra kunskaper om nyanländas erfarenheter av 

mottagande och integrationsinsatser och att det där finns förbättringspotential i 

relation till integrationsservice men att vi också måste rikta blicken mot andra 

aktörer i samhället och fokusera deras roll och ansvar. 

 

 



 

 

Förord 

Rapporten du läser är slutrapporten i projektet ”Ökade kunskaper om Östersunds 

kommuns integrationsservice” som var ett projekt som finansierades inom ramen 

för samverkansavtalet mellan Östersund kommun och Mittuniversitet. Arbetet i 

projektet har utförts av forskare från Forum för Genusvetenskap under 6 månader 

med avslut i februari 2019. I föreliggande rapport presenteras studiens resultat som 

baseras på intervjuer med nyanlända i Östersunds kommun.  

 

Vi vill tacka Östersunds kommun för förtroendet men också rikta ett varmt tack till 

alla informanter som avsatt tid och engagemang för att medverka i studien. Forskarna 

i projektet har haft löpande kontakt och avstämning med representanter från 

Östersunds kommuns integrationsservice samt avrapporterat preliminära resultat 

muntligt till projektets styrgrupp vid två tillfällen. I styrgruppen ingick samtliga 

forskare från Mittuniversitet samt  tre personer från Östersunds kommuns 

integrationsenhet.   

 

Rapporten är skriven för att kunna läsas av alla intresserade av forskningsresultaten. 

I forskargruppen har vi, Gertrud Alirani, Sara Nyhlén och Katarina Giritli Nygren, 

arbetat tillsammans med bearbetning av material och att skriva rapporten men det är 

Gertrud som genomfört alla intervjuer. För mer ingående information om projektet 

hänvisas till forskarna genom undertecknad. 

 

 

 

 

 

Sundsvall  

Katarina Giritli Nygren 

Professor Sociologi 

Föreståndare för Forum för genusvetenskap  
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1 Introduktion 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att skapa kunskap om hur användarna av 

Östersunds kommuns integrationsinsatser för nyanlända invandrare upplevs av 

användarna själva. Vid urvalet har hänsyn tagits att insatserna från 

integrationsservice varierar beroende på hur ankomsten till kommunen skett, dvs. 

via anläggningsboende (ABO), eget boende (EBO), anhöriginvandrad eller 

kvotflykting. I förlängningen är avsikten att det resultat som framkommer i 

rapporten ska kunna användas för att utveckla integrationsservice verksamhet 

genom att forskningsresultat kan peka ut möjliga förbättringsområden vad gäller 

både stöd vid mottagande och integration. 

 

1.2 Bakgrund 

I en studie av de sätt varpå kommunala integrationsinsatser för nyanlända 

invandrare upplevs av användarna själva kan det vara motiverat att inledningsvis 

ge en översiktlig bild av det migrationspolitiska området samt kommunens ansvar. 

Ansvarsfördelningen för mottagande och integration av flyktingar har under 

årens lopp förflyttats mellan stat och kommun men idag är det, sedan 2010, staten 

som bär huvudansvaret (Lag 2010:197).  I och med en ny lag från den 1 mars 2016 

(Lag 2016:38) om mottagandet av nyanlända invandrare för bosättning 

förändrades återigen situationen för kommunerna. Syftet med den nya lagen var 

att nyanlända flyktingar ska accepteras för bosättning i en kommun och påbörja 

deras tillträde till arbetsmarknaden och lokalsamfundet så fort som möjligt (Prop. 

2015/16:54). Denna förändring har inneburit att kommunerna nu är skyldiga att, i 

enlighet med anvisat kommunavtal, ta hänsyn till boende för flyktingar i deras 

bostadspolitiska program och sålunda ställs de under större press för att utveckla 

strategier för mottagande och integration av flyktingar.  

 

Trots att målet var att skapa en situation där ansvaret för flyktingmottagande 

fördelades jämnt i hela landet, hävdar en officiell svensk kommission för 

mottagande av flyktingar (Mottagandeutredningen) att möjligheten att finna sitt 

eget boende (EBO) försvårar en sådan fördelning och det finns förslag för att 

begränsa denna möjlighet (SOU 2018:22). Förutom boende är svenska kommuner 

ansvariga för språkutbildning-svenska för nyanlända invandrare (SFI). 
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Kommunerna är också skyldiga att ordna kurser inom medborgarutbildning, i 

flera kommuner arrangeras det som samhällsorientering, som ger en introduktion 

till det svenska samhället. Vidare är det så att när nyanlända har slutfört det statligt 

arrangerade etableringsprogrammet som arbetsförmedlingen ansvarar för, om de 

då inte kan försörja sig själva, faller de precis som andra kommunmedborgare 

under kommunens ansvar om försörjningsstöd. Även om detta innebär att 

arbetsförmedlingen erbjuder fortsatta åtgärder för dem som ännu inte erhållit 

arbete eller gått vidare till högre utbildning, har detta lett till att vissa kommuner 

erbjuder andra integrationsinsatser utöver sina obligatoriska förpliktelser. Ett 

vanligt exempel är att kommunerna ofta tillhandahåller integrationsfrämjande 

aktiviteter och de praktikplatser som administreras av den offentliga 

arbetsförmedlingen samt spelar en nyckelroll i samordning av aktörer från den 

civila sektorn med avseende på praktikplatser i privata företag.  

 

Studier har också visat att organiseringen av introduktionsprogram har stor 

betydelse för hur snabbt utrikesfödda kan etablera sig, men många åtgärder är 

otillräckliga och undervisningen i SFI är alltför allmän (Liebig 2007).  Detta har 

föranlett att kommuner idag, precis som Östersunds kommun, ofta undrar om det 

prioriterar ”rätt” saker i sina introduktions- och integrationsinsatser. En annan 

viktig dimension att ta hänsyn till när man ska studera och förstå 

integrationsprojekt handlar om olika former av segregering och diskriminering 

och att ojämlika livsvillkor, liksom att bristande tillgång till inflytande, minskar 

sannolikheten för en lyckad integration (Dahlstedt 2009). Mot denna bakgrund är 

det särskilt viktigt att kunskapen om huruvida kommunen gör ”rätt” saker  bygger 

på erfarenheter och upplevelser hos dem som själva deltagit i integrationsinsatser 

erbjudna av Östersunds kommun.  

 

1.3 Integrationsservice Östersunds kommun 

Östersunds kommun har valt att organisera en del av integrationsarbetet med 

nyanlända genom integrationsservice.  Det innebär att integrationsservice har ett 

särskilt ansvar för mottagandet av nyanlända kommunplacerade flyktingar som 

kommit genom anvisning från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) eller 

som kvotflykting. För att ge nyanlända bra förutsättningar till god etablering är 

fokus för integrationsservice boende, stöd, råd och service till flyktingar och övriga 
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nyinflyttade. Integrationsservice fokusområden består i huvudsak av fyra delar; 1) 

mottagande, 2) råd, 3) stöd och service samt 4) intern och extern samverkan.  

Del 1) mottagandedelen handlar om att planera och förbereda inför individernas 

ankomst. Alla kommunplacerade med uppehållstillstånd erbjuds en första bostad. 

Personalen vid integrationsservice ska också inför, under och efter ankomsten 

ordna med praktisk hjälp, samt att ombesörja och vägleda till rätt insatser, utifrån 

individens behov, med integration och etablering som huvudsakligt mål.   

Del 2)  råd, stöd och service handlar till stor del om att vara en länk mellan den 

nyanlände och andra aktörer i lokalsamhället och då det behövs föra den 

nyanländes talan.  Integrationsservice ska därför ha stor inblick i och kunskap om 

både de nyanländas behov samt hur de bäst kan arbeta med insatser som främjar  

etablering  och integration.    

Del 3) handlar om samverkan efter integration är ett delat ansvar som kräver 

samverkan. Här är samverkan indelat i extern och intern där den externa 

samverkan kan  handla om samverkan med andra myndigheter,  civilsamhället 

och föreningslivet. Att samverka över gränserna gör det också lättare att förtydliga 

etableringsuppdragets innebörd och effekter. Det kan handla om att 

integrationsservice genomför  informationssatsningar för externa aktörer till att 

effektivisera integrationsarbetet, genom utvärdering och uppföljning för att se om 

verksamheten gör rätt saker. Eftersom Östersunds kommun i sin  ”Integrations-

strategi 2020 – Strategi för inflyttning, kompetensförsörjning och social samman-

hållning” har satt upp flera mål, varav målet ”Bättre tillvarata ny kompetens och 

skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet” innebär att kommunen 

behöver bli bättre på att samverka med andra aktörer för att skapa förutsättningar 

för att individerna snabbare skall komma ut på arbetsmarknaden. 

När det kommer till den interna samverkan är det viktigt att integrationsservice 

bidrar med sin kompetens och erfarenhet till  övriga förvaltningars verksamheter.  
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2 Tidigare studier  

Även om huvudansvaret för introduktionsprogram överfördes till 

Arbetsförmedlingen enligt lag  2010 (Lag 2010:197), spelar svenska kommuner 

fortfarande en viktig roll i nyanländas välfärd och arbetsmarknadsintegration. När 

en flykting har fått uppehållstillstånd måste hen lämna Migrationsverket boende, 

eftersom det rättsliga ansvaret för den nyanlända flyttas från staten till kommunen. 

Kommunen är då ansvarig för att ge hjälp till de kommunplacerade nyanlända 

som behöver hjälp med att hitta boende. 

 

Även om det huvudsakliga ansvaret är placerat i statlig verksamhet så kan 

kommunen ändå vara en aktör i mottagnings- och asylprocessen långt innan själva 

kommunplaceringen äger rum. Det är kommunen som, i enlighet med FN:s 

barnkonvention, har  ansvaret att erbjuda skola för barn även när de väntar på 

beslut om uppehållstillstånd. Det är därför inte märkligt om gränsdragningarna 

mellan olika aktörer för de nyanlända kan vara diffusa, och i vissa fall uppfattas 

som ganska oviktiga, i jämförelse med hur viktiga de är för aktörerna själva (se 

t.ex. Brännström et al. 2016). 

 

2.1 Etablering på arbetsmarknaden 

En av de viktigaste aspekterna inom den svenska integrationspolitiken är 

integration genom arbete vilket föranlett en tydlig (och ibland ensidig) orientering 

av integrationsinsatser riktade mot att främja nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden. Överföringen av ansvaret för nyanlända och 

integrationspolitiken från kommunerna till Arbetsförmedlingen har dessutom 

kritiserats för att leda till ett smalare integrationsperspektiv som fokuserar på 

sysselsättning och inte ger stöd för integration i andra aspekter av vardagen 

(Brännström et al. 2018, Larsson 2015). 

 

Nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden har studerats och generellt råder att 

utrikesfödda har en svagare ställning på den svenska arbetsmarknaden än 

individer födda i Sverige (SCB.se) . Frågan om vad som påverkar utrikesföddas 

möjligheter till etablering på arbetsmarknaden är väl studerad. I en första 

utvärdering av etableringsreformen noteras att ingen skillnad i chansen att vara 

sysselsatt existerar oavsett om man har genomgått etableringsreformen eller den 

tidigare kommunala integrationsprocessen. Detta mot bakgrund av att andra 
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tänkbara faktorer har kontrollerats (Andersson Joona et al. 2015). Även Larsson 

(2015) har studerat hur arbetet har organiserats inom ramen för 

etableringsreformen. Genom empiriska exempel på handläggares arbete på 

Arbetsförmedlingen påvisas att de utvecklar arbetssätt för att effektivisera sitt 

arbete i linje med system för kontroll och uppföljning. Andra problem som nämns 

med arbetet handlar om brist på samordning mellan de deltagande aktörerna 

(Statskontoret, 2012; Riksrevisionen, 2014). Problem med styrning och samverkan 

inom reformen bekräftas även i senare forskning (Lidén et al., 2015).  

 

Studier har bland annat visat att om man kommer till Sverige med en högre 

utbildning förbättrar ens chanser att etableras på arbetsmarknaden (SCB.se). 

Förutom den utbildning man bär med sig visar sig också fullgörandet av den 

utbildning som erbjuds i svenska språket (SFI) ha positiva effekter för individers 

möjligheter att finna ett jobb (Bonfanti & Nordlund 2012). Det har dock visat sig 

att inte bara utbildning har betydelse för en individs position på arbetsmarknaden. 

Bevelander (2011) har till exempel undersökt skillnader i sysselsättning mellan 

individer som kommit till Sverige som kvotflyktingar, asylsökande eller genom 

familjeåterförening. Vid kontroll för andra faktorer ger resultatet vid handen att 

dessa olika sätt att anlända till Sverige är en viktig faktor som inverkar på 

möjligheter till sysselsättning. De som kommer till landet efter 

familjeåterföreningar visade sig ha bäst möjligheter till sysselsättning av dessa 

kategorier, därefter  de som kommer som asylsökande medan kvotflyktingar i 

studien var de som i jämförelsen hade de sämsta  förutsättningarna. Detta kan 

också relateras  till Behtoui & Neergaard (2012) som i sin studie visar att betydelsen 

av sociala nätverk är viktig för att förklara en persons position på 

arbetsmarknaden även när man kontrollerar för utbildningsnivå och 

arbetslivserfarenhet. Det är ju rimligt att tro att de som kommer till Sverige för 

familjeåterförening också redan inledningsvis har ett nätverk på platsen.  

 

Lokala skillnader i arbetsmarknad, näringslivsstruktur och tillgång till 

finansiering, liksom lokala arbetssätt och viljan att inkludera utrikesfödda, 

inverkar också på möjligheten för utrikesfödda att få arbete eller starta företag och 

inkluderas i samhället. Andersson (2016) har påpekat att för individer som 

påbörjar sin tid i Sverige i de regioner som visar relativt sett gynnsamma 

förhållanden är skillnaden i sysselsättning, fem år senare, nästintill 20 % i 

jämförelse med de regioner som visar motsatsen. Bevelander och Lundh (2007) har 
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visat att, för samma invandrargrupp, kan differensen mellan boende i den 

kommun där sysselsättningen är som högst respektive som lägst kan vara upp till 

50 % vilket talat för att den regionala arbetsmarknadens utformning också 

påverkar nyanländas möjlighet till arbete.  

 

I en utvärdering av fem norrländska länsstyrelsers arbete kom man bland annat 

fram till att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna var otillräckliga och att 

undervisningen i SFI var alltför allmän vilken påverkar de nyanländas möjligheter 

att lära sig språket. Resultaten visade också att en effektiv kommunal verksamhet 

där planering samordnas mellan olika verksamheter är av stor vikt om 

introduktionen för nyanlända invandrare skall kunna förbättras. Detta gäller såväl 

inom enskilda kommuner som mellan kommuner. Dessa resultat speglas i viss 

utsträckning i intervjustudier med invandrare som beskriver ett system som är 

svårt att förstå och fyllt med komplexa administrativa förfaranden (Brännström et 

al., 2018; Bucken-Knapp et al., 2018). Detta framgår också av en studie gjord i 

Västernorrland där det fanns flera större offentliga arbetsgivare och studien visade 

att de tar ett större ansvar för att påskynda nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden än vad privata arbetsgivare gör (Brännström et al 2017). Det 

handlar om hur offentliga aktörer bistår med praktikplatser, tar emot arbetstagare 

via subventionerade anställningsformer eller erbjuder fasta anställningar. Olika 

politiska åtgärder i form av olika policyarrangemang kan naturligtvis ha effekt på 

integration och nyanländas inträde på arbetsmarknaden men det är inte den enda 

faktorn av betydelse.  
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3 Metod och genomförande  

Projektet bygger på att tillvarata levda erfarenheter och upplevelser hos nyanlända 

som deltagit i integrationsinsatser erbjudna av Östersunds kommun1. Deltagarna 

i studien har utgjorts av en blandad grupp individer över 18 år med varierad 

utbildningsbakgrund. Det var en förhållandevis jämn fördelning mellan 

lågutbildade och de med akademisk examen. Målsättningen var att alla skulle ha 

uppehållit sig i kommunen eller varit folkbokförda där i 3-5 år, detta kriterium 

visade sig dock inte vara helt enkelt att uppfylla vilket vi återkommer till i vår 

resultatredovisning.  

 

Urvalet av deltagare har gjorts av forskargruppen, däremot har personal från 

Östersunds kommuns integrationsservice tillhandahållit kontaktuppgifter till 

personer som nyttjat integrationsservice tjänster under de senaste 5 åren.  Tidigare 

forskning har visat att det råder stor variation gällande vägen till integration och 

arbetsmarknad för olika grupper av människor . Det innebär att det är viktigt att 

fånga olika erfarenheter och därmed strävande vi efter att deltagarna skulle vara 

både kvinnor och män, ha viss variation gällande ålder vid anländandet till 

Sverige, utbildningsbakgrund och familjesituation. Vi hade också ett 

urvalskriterium som baserade sig på variation avseende hur deltagarna anlänt till 

Sverige, om de varit kvotflykting (kvot), anhöriginvandrat, varit egenbosatt (EBO) 

eller nyttjat anläggningsboende (ABO). Kontakt med deltagarna togs på olika sätt. 

Det har dels skett genom kontakt med olika verksamheter som möter nyanlända 

som varit i Sverige en tid, exempelvis utbildningsanordnare, för att på så sätt få 

kontaktuppgifter till personer som uppfyller kriterierna.  Dessutom har egna 

kontaktnät använts där forskarna kontaktat personer som antingen kommit som 

nyanlända själva eller som har ett kontaktnät bland nyanlända och som i sin tur 

har förmedlat kontakter med personer som uppfyller kriterierna. Till viss del 

användes så kallat ”snöbollsurval”, vilket innebär att deltagare själva nominerar 

andra potentiella deltagare.  

 

Deltagarna har utlovats konfidentialitet och de har informerats om att de är fria att 

avsluta sitt deltagande när som helst och att ingen information som kan komma 

att påverka dem negativt kommer att publiceras. Vi har även vid den första 

 

1 Projektet har etikgranskats och godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Umeå.  
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kontakten informerat om hur intervjun är uppbyggd, kring vilka teman samtalet 

kommer att röra sig samt att transkribering kommer innebära avidentifiering av 

materialet. De personer som efter betänketid har ställt sig positiva till att delta i 

intervjuer har vid intervjutillfället återigen fått skriftlig och muntlig information. 

Det innebär att vi har anpassat metoderna för insamling av erfarenheterna efter 

önskemål från studiens deltagare. Deltagarna har därmed fått välja tid och plats 

för genomförandet av intervjun och de har i de flesta fall skett på svenska och i de 

fall de inte har upplevt sig förtrogna med svenska har de genomförts på engelska.  

 

Sammantaget baseras resultatet på 15 intervjuer med  personer som fått 

uppehållstillstånd i Sverige och var bosatta i kommunen varav sex EBO, tre ABO , 

fyra kvot och två anhöriginvandrare (se förteckning nedan). 
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Benämning Kategori Kön och ålder Uppehållstillstånd 

Deltagare 1 EBO Man, 23 år 2015/20162 

Deltagare 2 Anhöriginvandrad Kvinna, 40 år 2016 

Deltagare 3 Anhöriginvandrad Kvinna, 30 år 2013 

Deltagare 4 Kvot Man, 41 år 2012 

Deltagare 5 EBO Man, 31 år 2016 

Deltagare 6 EBO Man, 42 år 2015 

Deltagare 7 ABO Kvinna, 38 år 2016 

Deltagare 8 EBO Kvinna, 45 år 2016/20183  

Deltagare 9 ABO Kvinna, 32 år 2015   

Deltagare 10 EBO Kvinna, 28 år 2016 

Deltagare 11 EBO Man, 25 år 2016 

Deltagare 12 Kvot Kvinna, 27 år 2015 

Deltagare 13 Kvot Kvinna, 33 år 2009 

Deltagare 14 ABO Man, 42 år 2016 

Deltagare 15  Kvot  Kvinna, 44 år 2013 

 

Arbetet med att skapa intervjuguiden inledde vi med att genomföra två intervjuer 

med personer som är eller tidigare har varit integrationshandläggare på 

Östersunds kommun. Detta gjorde vi i syfte att få kunskaper om den dagliga 

verksamheten och handläggarnas arbetsuppgifter och arbetssituation. Intervjun 

innehöll samtal om en vanlig arbetsdag och vanligt förekommande 

arbetsuppgifter vid ett mottagande och verksamhetens organisation och uppdrag. 

Vi har inte använt oss av en på förhand bestämd intervjuguide men intervjuerna 

 

8  Har bott i en annan kommun tidigare, årtal 2 avser anländandet till Östersunds kommun  

3 Har bott i en annan kommun tidigare, årtal 2 avser anländandet till Östersunds kommun  
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har strukturerats med hjälp av ett antal teman som tagits fram av forskargruppen 

i samråd med representanter från Östersunds kommuns integrationsenhet. 

Exempel på teman som intervjuerna har handlat om är den första tiden i Sverige, 

boende och vardagsliv i kommunen och samtal om vägen till Sverige och 

Östersund. Här belyses det eventuella behovet av integrationsservice insatser och 

det framgår om deltagaren anhöriginvandrat, varit ABO, EBO, eller kvotflykting. 

Vi pratade även om deltagarens bakgrund, ursprungsland, utbildningsnivå, 

familjesituation etc. Vidare handlade intervjuerna om vilka insatser från 

integrationsservice informanten deltagit i och upplevelser av dem. Vi pratade om 

teman som tillgänglighet och bemötande vid integrationsservice, vilka typer av 

aktiviteter som erbjuds och om andra aktiviteter hade önskats och i så fall vilka.  

 

Materialet som sedan samlades in är av bred karaktär och intervjuerna 

genomfördes genom samtal där ett helhetsperspektiv på integration och kontext 

beaktades. Detta eftersom det var på det viset de vi intervjuade ville prata om det 

och eftersom det inte alltid var klart för dem vem som var arrangör eller ansvarig 

för integrationsaktiviteterna. Detta är inte förvånande eftersom de olika 

aktiviteterna ibland är samarrangemang eller genomförs på uppdrag av 

integrationsservice eller att flera olika aktörer är närvarande. Det innebär att det 

inte har varit möjligt att avgränsa samtalen under intervjuerna till att endast 

handla om integrationsservices insatser.  
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4 Resultat 

Då vårt uppdrag från integrationsservice har varit att öka kunskaperna om 

integrationsservice insatser utifrån ett användarperspektiv har kategoriseringen 

av boendeform och anländandet till Sverige och kommunen varit viktig. Därför 

har vi valt att organisera resultaten i enlighet med kategoriseringarna EBO, ABO, 

kvotflykting och anhöriginvandrad. Detta är en kategorisering som inte alltid är 

så lätt att göra eftersom vägen från ursprungslandet till Sverige och Östersund 

sällan är helt enkel eller linjär, många gånger har människorna i studien själva 

svårt att svara på frågan om varifrån de kommer, när de kommit till Sverige eller 

Östersund, hur de ordnade sin bostad, om det kom innan eller efter 

kommunplaceringsbeslutet och om det var via migrationsverket, kommunen, 

egna nätverk eller vänner. Detta gör att den kategorisering som är viktig utifrån 

ett myndighets- och ansvarsperspektiv inte har någon förankring bland de 

personer vi intervjuat och å det snaraste måste betraktas som en kategorisering vi 

klistrat på informanterna snarare än något som ingår i deras självbeskrivningar.   

 

I det följande presenterar vi resultatet utefter de teman som framträtt i materialet, 

där vi börjar med den många gånger inledande delen av informanternas berättelse, 

hur de kommit till Sverige och Östersund där vi gör en uppdelning av 

berättelserna i kategorierna EBO och ABO och ett eget avsnitt för kvotflyktingar. 

Därefter följer ett avsnitt om kontakterna med det offentliga Sverige där 

integrationsservice fått ett eget avsnitt och utöver det ett avsnitt om kontakterna 

med det offentliga Sverige i stort. Hinder och möjligheter för etablering har också 

varit ett vanligt förekommande tema i intervjuerna där språket och relationerna 

till lokalsamhället och nätverk är viktiga faktorer, givetvis blir också möjligheterna 

till arbete ett tema som informanterna återkommer till.   

4.1 Vägen till Sverige och mottagandet i Östersund  
Likt tidigare studier med nyanlända handlar berättelserna generellt om att komma 

som asylsökande innebär mycket väntan på myndighetsbeslut, oro i form av 

utfallet av dessa beslut samt att man som asylsökande också kan behöva flytta runt 

bland orter och anläggningar i Sverige och när beslutet väl kommit är det en 

ekonomisk oro som tar vid (Brännström et al 2016, Lundgren Jörum 2015). Det som 

vi i denna rapport kallar för vägen till Sverige och mottagandet i Östersund har i 

andra studier kallats för migrationens livsbiografiska dimension  (se exempelvis 

Brännström et al 2016).   
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Detta tema är centralt för dem vi intervjuat och handlar hur situationen för en själv 

och familjen ser ut och de kontakter och nätverk som omger en. Flera talar om sin 

tid i Sverige som att ”börja om”– nytt land, nytt språk, ny kommun, ny bostad, ny 

handläggare osv. Eftersom att bostad, kommun och handläggare kan förändras 

under tiden så finns i några av intervjuerna exempel på personer som börjat om i 

Sverige två gånger, både vid sin första ankomst och sedan vid 

kommunplaceringen. En annan vanligt återkommande berättelse är att vägen 

mellan ursprungslandet och Sverige inte sker med direktflyg utan snarare präglas 

av flera stopp på vägen där man kanske bosatt sig på ett ställe  som man sedan av 

olika anledningar har sett sig tvingad att ge sig av ifrån. Ofta med väldigt olika 

yrkeserfarenhet och upplevelser av att ens kunskaper inte räknas som i 

intervjuutdraget nedan: 

Jag jobbade som lärare i nästan 18 år i XXX, sedan flyttade jag till [ett nytt land] 

där jag jobbade som lärare men sedan som frisör och efter det på ett 

äldreboende. (Informant 8) 

 

Som framgår ovan är Sverige inte alltid det enda land man under sin flykt ”börjat 

om i” och för någon kanske Sverige inte heller är den avsedda  slutdestinationen. 

Samma informant fortsätter sedan och berättar om hur han har bott i flera olika 

länder och flytta fram och tillbaka mellan dem i och med att förhållanden ändrats 

och det blivit svårt att bo kvar. Han beskriver hur hans resa till Sverige och 

Östersund gick genom många länder, han nämner specifikt 4 länder och sedan 

flera olika städer i Sverige där han bott i allt från någon månad till något år 

(Informant 8).  

 

Vi har också i intervjuerna märkt att det kan vara svårt för informanterna att svara 

på var de ”kommer ifrån” till exempel om man under en längre tid bott, eller till 

och med är född, i ett flyktingläger och befunnit sig i ett så att 

säga ”ingenmansland”, vilket exemplifieras av citatet nedan: 

 

Jag bodde där, typ 11 år i ett flyktingläger, inte i landet men nära det där 

landet som heter XXX. (Informant 1) 

 

De finns andra som beskriver hur de bott hela sitt liv i ett land men att de vuxit 

upp som flykting där och inte är medborgare i landet, och att landet de levt i inte 

räknar dem som en del av landets befolkning (Informant 10, 13). På samma sätt 
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som de som levt längre perioder som flykting, i eller utanför flyktingläger, tycker 

att det är svårt att svara på frågor om varifrån de kommer beskrev några 

informanter även tiden på flyktingförläggning i Sverige och/eller i Östersund på 

liknande sätt. En informant sa till exempel att  ”man känner att man inte är i 

Sverige” (Informant 11). Det är först när de får sin egen bostad som livet blir 

verkligt. Eftersom mottagandet och vägen till eget boende skiljer sig åt beroende 

på om du är kvotflykting eller EBO alternativt ABO blir också erfarenheterna olika. 

Vi har därför valt att separera beskrivningar av boendesituationen och inleder med 

berättelser från de som är egenbosatta eller har nyttjat anläggningsboende för att 

sedan beskriva erfarenheter från kvotflyktingar. 

 

4.1.1 EBO och ABO –i det egna boende kan det nya livet börja på ”riktigt” 

Som antytts ovan är den rådande bostandsituationen en aspekt med stor inverkan 

på hur man uppfattar sin tillvaro där goda boendeförhållanden stärker positiva 

upplevelser. Av de som har kommit till Sverige under de senaste åren finns det ett 

antal omständigheter som upplevs som besvärande. Det finns i huvudsak tre sätt 

varpå informanterna har fått tag i sin bostad:  genom att ha blivit tilldelad en 

bostad av integrationsservice, genom egna kontakter och nätverk eller genom att 

ha anhöriginvandrat och bosatt sig med sin partner.  

Bostadssituationen är ett tema i flera av intervjuerna och det kan handla om hur 

man fick sin första egna lägenhet utanför anläggningsboendet, vem eller vilka som 

bistod i detta arbete och vart boendet är lokaliserat men också i relation till 

att ”livet” kan börja på riktigt då man får flytta till ett eget boende. Att hitta en 

bostad, vare sig det är via integrationsservice eller att ordna en lägenhet på egen 

hand är detta en process som är omgärdad av stress och oro, särskilt utifrån frågan 

om det kommer att gå att få tag på en bostad. En informant som fick sin lägenhet 

via integrationsservice säger: 

 

Oh my god, hur ska vi kunna få en lägenhet i Jämtland? …om vi blir erbjudna 

en lägenhet i Kiruna så måste vi acceptera den. (Informant 7) 

Vägen till eget boende beskrivs som besvärlig men ändå med en känsla av att det 

nog blir bra till slut, en informant säger: 
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Man tycker att när man flyttar till lägenhet då börjar livet. Men den första 

månaden det är…Men sen blir det bättre och bättre och man lär sig svenska 

och går i skolan och gör någonting, man får utbildning eller jobbar eller 

någonting. (Informant 11) 

 

Livet i Sverige sätts också i relation till den tidigare situationen i hemlandet eller 

där de bott tidigare. Att ha kommit hit från en plats med krig eller oroligheter 

bidrar till en upplevd kontrast av Sverige som tryggt och säkert.  

 

Vi anser just här i Sverige situationen är bra…mycket bra för oss som kommer 

från andra länder som XXX. (Informant 7) 

 

Betydelsen av att Sverige upplevs som ett tryggt land att bo i framkommer också 

som viktigt för att skapa sig ett nytt liv här. Flera beskriver Sverige som ett land 

med en positiv inställning till invandring. Sverige ses som ett land som sätter 

mänskliga rättigheter högt och därför upplevs tryggt att leva och bo i.  

 

Det var superviktigt för mig att jag skulle hamna i ett land som vet vilken 

bakgrund och vilket problem jag har med mig. Annars blir det ännu jobbigare 

för mig. (Informant 5) 

 

Att inte veta om man får stanna i Sverige eller inte påverkar givetvis inställningen 

till integration. Merparten av informanterna har permanent uppehållstillstånd då 

de kommer som kvotflykting, har fått jobb eller om de kom från Syrien före 2015. 

En informant som enbart har tillfälligt uppehållstillstånd uttrycker möjligheten till 

förlängning av uppehållstillståndet så här:  

Vi vet inte hur länge vi får stanna, kanske två år, kanske ett år, kanske vi 

behöver titta på ett annan hemland. Till att flytta och integreras en gång till [i 

något annat land]. (Informant 14) 

 

Kontrasterna mellan berättelserna blir tydliga när det kommer till möjligheterna 

att kunna bo kvar i Sverige. Några av informanterna påtalar också en oro och att 

det är medvetna om det förändrade politiska läget och en undran över om det 

kommer att gå att bo kvar i Östersund eller Sverige.  Känslan som förmedlas är en 

insikt  om att politiken i Sverige går i  en riktning  som kan komma att försvåra 

möjligheten att stanna kvar.  
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Du behöver ha en plan B. Jag kan inte ställa in mig på att stanna här eftersom 

det ändå är politiken som bestämmer mitt nästa steg. Jag måste hålla mig 

mentalt redo att ge mig av igen” (Informant 14) 

 

Oron över det politiska läget och en upplevd ökad främlingsfientlighet innebär 

alltså ett ifrågasättande av varför man ska anstränga sig för att ”integreras”?  

Även om segregation och rädsla för främlingsfientlighet tas upp av de intervjuade 

så anser ändå de allra flesta av de vi intervjuat sig ändå ha ett socialt nätverk och 

personer som de kontinuerligt umgås med från sin egen familj eller den folkgrupp 

man tillhör eller alternativt till invandrarkollektivet i stort. Många lyfter också 

fram vikten av att ha vänner och ett nätverk. 

4.1.2 Kvotflykting: ”Sverige säger välkommen” 

Det är en tydlig skillnad mellan intervjuerna med ABO och EBO i jämförelse med 

intervjuerna med kvotflyktingar i förhållande till boende och mottagande. Detta 

är kanske inte så konstigt med tanke på att de som kommer till Sverige som 

kvotflykting redan när de anländer har ett uppehållstillstånd och det finns en 

bostad som står och väntar. De möts på flygplatsen, även i vissa fall på 

transferflygplatser i Europa. Denna skillnad visar sig också i materialet, 

kvotflyktingarna har en överlag positiv bild av det första mottagandet. Det är inte 

samma fokus på den långa väntan som EBO och ABO talar om, ej heller oron om 

möjligheterna att finna ett eget boende. De beskriver ett strukturerat mottagande 

och mer av redan etablerade myndighetskontakter när de kommer till en kommun. 

Detta illustreras exempelvis genom en av informanternas berättelse: 

Jag fick kontakt med FN och de sa: ’Sverige säger välkommen’ om du vill 

flytta dit, det blir sedan enkelt att hämta din familj. Därför flyttade jag hit och 

integrationsservice mötte mig på flygplatsen på Frösön (Informant 4).  

 

Till skillnad från ABO, EBO och anhöriginvandrare framstår de som kommit som 

kvotflyktingar i våra intervjuer som lite mer ensamma. Då många kontakter med 

invandrarkollektivet tycks knytas under själva asyltiden och kanske framförallt på 

anläggningsboendena är detta något kvotflyktingarna inte möter eftersom de 

direkt flyttar in sin egen lägenhet. Detta med att uppleva sig som ensam kan också 

ses i ljuset av tidigare studier (Bevelander 2011, Behtoui och Neergaard 2012) som 

har påvisat att vikten av sociala nätverk för att få jobb och att kvotflyktingar ofta 

har sämre förutsättningar till jobb  vilket då kan antas hänga ihop med avsaknaden 

av sociala nätverk.  På frågan om huruvida de också umgås eller känner 
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några ”svenskar” uttrycker de, liksom ABO och EBO, att det är  svårt att komma i 

kontakt med svenskar att de är ”blyga”, ”rädda” eller bara ”svenska”. En 

informant säger att det ”var lite tufft” första året eftersom de inte hade några 

vänner (Informant 13). En annan beskriver att han inte vet hur han ska komma i 

kontakt med människor, han har provat att ”säga hej” till människor på bussen 

men ”de svarar ingenting” (Informant 4). Tidigare studier (Brännström et al 2016) 

visar på att detta många gånger skapar en frustration och att det riskerar att skapa 

parallella samhällen sida vid sida. 

4.2 Kontakt med det offentliga Sverige  
Inom ramen för projektet har vi strävat efter att i huvudsak fokusera på 

integrationsservice men även andra offentliga aktörer, t.ex. migrationsverket och 

arbetsförmedlingen, återkommer i intervjuerna.  

Den övergripande bilden som den stora majoriteten av de intervjuade ger av den 

upplevelse de har av myndighetskontakterna är positiv, de tycker att de har fått 

ett generellt sett bra stöd och hjälp. Det som framträder som en av de viktigaste 

orsakerna till varför man upplever kontakterna med de offentliga aktörerna som 

bra är den enskilde handläggaren. Handläggaren och dennes arbete i form av stöd 

och arbete med att ordna jobb, praktik eller utbildning framställer många av de 

intervjuade som en viktig aspekt. 

 

4.2.1 Integrationsservice – det viktiga mottagandet eftersom ”det är en annan 

värld” 

När det gäller kontakten med integrationsservice har det varit avgörande hur man 

som asylsökande har kategoriserats, upplevelsen och mottagandet blir beroende 

av om du är egenbosatt, anläggningsboende, kvotflykting eller anhöriginvandrad 

etc. Flera av de intervjuade beskriver hur nöjda de är med handläggarens arbete 

på integrationsservice. Integrationsservice arbete framhålls som viktigt, i 

huvudsak handlar det om att förmedla kontakter till utbildning av olika slag; 

exempelvis SFI, men även andra typer av utbildningsinsatser eller andra insatser 

för att öka möjligheterna att få praktik eller ett jobb. 

 

Några, företrädesvis EBO, påtalar att de upplevt en ekonomisk oro och att 

kommunen inte kunnat hjälpa dem. Denna oro har i flera av fallen uppstått då de 

flyttat från förläggning till egen lägenhet eftersom  pengarna inte räckt till att 

betala två månadshyror i förskott, något som är vanligt att bostadsuthyrare begär. 
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Den ekonomiska situationen blir då en ”kamp” och den första tiden i eget boende 

är ”ganska svår” och ”hemsk” (Informant 11).  Av de egenbosatta uppfattas 

exempelvis hjälpen som kan fås av integrationsservice som alltför allmän och 

otillräcklig och ett stort ansvar läggs på den enskilda individen. En berättelse av 

en egenbosatt man exemplifierar detta när han i mötet med integrationsservice fick 

veta att han var en ”klok man” som på egen hand kunde fixa sina problem, 

informanten uppfattar det som att det handlar om att han har ordnat ett eget 

boende i en del av en privatpersons hus och att det fanns en tanke om att personen 

han hyrde av också kunde hjälpa honom med vardagliga saker som att exempelvis 

visa honom hur man köper bussbiljett (Informant 6). Det är få av de som 

kategoriseras som EBO som har haft någon utförligare kontakt eller erhållit någon 

specifik hjälp av integrationsservice. Generellt bland informanterna som tillhör 

kategorin EBO är att de inte har det helt klart för sig vad integrationsservice kan 

erbjuda för tjänster. En vanlig utsaga är att ”jag känner till dem men har inte varit 

där” eller ”jag har hört om dem”. En informant berättar att hon inte visste 

någonting om integrationsservice men att hon lärt sig mer om dem efter att hon 

börjat jobba, hon har haft kontakt med Skatteverket och Arbetsförmedlingen men 

säger: 

 

Jag har hittat boende själv och sen hittade jag jobbet själv, allting har jag hittat 

själv så jag behövde inte dem [integrationsservice] (Informant 10). 

 

Det är dock andra saker som informanten och flera med henne upplever sig ha 

behövt hjälp med, hur man köper och använder busskort för att kunna åka buss, 

hur man handlar på butiken, hur man kan röra sig i skogen och vilka djur som 

finns där, hur man bokar tid på vårdcentralen och även om information ges på 

olika språk så är det svårt att förstå eftersom ”det är en annan värld” (Informant 

10, 4, 12). Detta tyder på att det inte verkar helt tydligt för informanterna vad det 

är integrationsservice faktiskt kan hjälpa till med eller vilka insatser de erbjuder.   

Berättelserna om integrationsservice från gruppen som kategoriseras som ABO 

och kvotflyktingar ser lite annorlunda ut, här framträder berättelser om hur 

integrationsservice är flexibla och kan hjälpa till på olika sätt utifrån vad som 

behövs just för tillfället och i det individuella fallet. En del har behövt hjälp under 

en kortare period som ”en månad” medan andra har upplevt sig behöva stöd 

under hela etableringsperioden. I stort sett samtliga informanter som uppger att 

de haft kontakt med integrationsservice pratar om att de fått hjälp i lägenheten, 
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vart man tvättar kläder, hur spisen funkar och särskilt nämns informationen om 

sopsortering. Det har också handlat om rundvandringar på stan och hjälp med att 

betala räkningar de tre första månaderna. En informant säger till och med att det 

varit lite mycket aktiviteter, att det blir svårt att delta i eftersom hon också har 

familj och barn att exempelvis följa till skolan (Informant 3). En annan informant 

som kommit som kvotflykting beskriver första mötet med integrationsservice och 

första dagen i Östersund som att familjen fick ”en bra dag” och att skafferiet i den 

lägenhet som väntade på dem var fylld av mat som de kände igen sedan tidigare 

(Informant 15).  

 

4.2.2 Hur kan kontakter med det offentliga Sverige göras bättre? –”Det finns många 

dolda detaljer” 

Frågorna som ställdes vid intervjuerna handlade också om vad informanterna 

upplevt som bra i myndighetskontakten samt vad som varit mindre bra. De har 

också fått möjlighet att reflektera kring sådant som skulle kunna förbättras och 

utvecklas i myndigheternas arbete. Vi har försökt koncentrerat samtalet runt 

integrationsservice insatser men även andra myndigheter har naturligtvis berörts 

i samtalet, det handlar om i huvudsak Migrationsverket, Arbetsförmedlingen samt 

olika delar av Östersunds kommun. Ibland har de också beskrivit att de offentliga 

aktörerna flyter ihop: kommunen, arbetsförmedlingen och migrationsverket blir 

lite ”samma sak”, en informant uttryckte det som att ”de tillhör alla samma grupp” 

vars syfte var att hjälpa och stödja henne (Informant 15). 

Ibland handlar också svaren om hela mottagarsystemet som helhet vilket många 

gånger kom att handla om hur det är ett trögt system med lång väntan, en 

informant säger: 

 

Jag tror att när du flyttar till Sverige, det måste finnas en plan, många har 

utbildning som doktor, tekniker, ingenjör. De vill lära sig svenska direkt […] 

och när du kommer har du energi men efter tre månader av att sova, vänta 

och äta, du är utan energi. (Informant 6) 

 

Flera informanter pratar om att de hade önskat att mottagandet och aktiviteterna 

som erbjuds av integrationsservice skulle ske mer dynamiskt, lite mer som ett 

gruppsamtal där människor med liknande bakgrund tillsammans kan få 

information och delta i ett samtal. De tror att det skulle ”spara tid” och vara mer 

effektivt (Informant 6), men också att det skulle bli mer givande om det var mer 
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av ett samtal. En informant ger följande exempel om hur nyanlända uppfattas som 

okunnig av mottagarsystemet vilket resulterar i specifika aktiviteter:  

 

Jag har uppskattat den här idén men det fungerar inte alltid som det är tänkt, 

de ordnar någon typ av aktivitet och sedan föreläsningar. (Informant 5)  

 

Informanten fortsätter och utvecklar sitt resonemang om att det vore bra med 

anpassning till individuella förutsättningar, som exempelvis utbildningsbakgrund: 

 

Den här informationen [som fås av integrationsservice] är så viktig men den 

kanske inte alltid uppfattas så. Så därför tror jag det vore bättre med ett 

interaktivt samtal eller att informationen följs av en gruppdiskussion så 

kanske vi bättre förstår hur det fungerar. (Informant 5) 

 

Informanterna lyfter också fram problematik kring att mycket information ges 

skriftligt och på svenska, att det inte alltid är presenterad på enkel svenska. En 

annan komplicerande faktor är att om informationen finns tillgänglig på enkel 

svenska så är den bara av en övergripande karaktär och att information som går 

på djupet endast finns på svenska. Utöver det pratar informanterna om hur den 

sociala kontexten också är svår att förstå vilket innebär att även om materialet finns 

tillgänglig på flera olika språk så är det ändå svårt att förstå på grund av 

kontextuella faktorer och sociala koder (Informant 12), en informant säger ”det 

finns mycket dolda detaljer som är svåra för många” (Informant 5). En annan 

informant säger att du får information om exempelvis sopsortering men det kan 

vara svårt att förstå varför, sammanhanget förklaras inte. Deltagarna i 

aktiviteterna lämnas då i en känsla av ”varför då” vilket många gånger leder till 

att exempelvis sopsortering inte utförs (Informant 10).  

 

Informationen behöver kanske också ges flera gånger, exempelvis kring att ta lån 

från CSN för att bygga upp sitt hem, för alla är det inte helt tydligt vad ett lån 

innebär och att det ska betalas tillbaka med ränta, en informant säger:  

 

CSN lånen. Jag visste inte att jag skulle betala tillbaka med ränta, om jag hade 

vetat [det] skulle jag inte ha tagit lån. […] De berättar det i början men jag 

förstod inte att det var så. (Informant 12) 

 

Informanten fortsätter också och säger att det är svårt i början när man många 

gånger har tolk med i samtalet, att det är lätt att det uppstår missförstånd och 
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därför behöver nog information upprepas några gånger och också att 

integrationsservice följer upp och säkerställer att den nyanlände har förstått 

(Informant 12).  

 

Ett annat konkret exempel som lyfts fram är behovet av dokumentation, om du 

inte har formell dokumentation i termer av ”papper” på att du har en kompetens 

då uppfattar informanten att du i det offentligas ögon inte har någon kompetens 

och att det inte finns något system där du kan testas för dina kunskaper: 

 

Jag kom utan mina akademiska papper, men varför testar ni inte mig? Jag är 

människan det där är bara mina paper. Men om du inte har dina papper så är 

du inte tillräckligt bra. (Informant 14) 

 

Detta är något som också lyfts fram i tidigare forskning och vi vet att många 

upplever att det finns en icke-flexibilitet i systemet där det är svårt för 

myndigheterna att hantera människor med högre utbildning och matcha dem mot 

relevanta arbeten eller praktikplatser och att  kvaliteten hos en högutbildad person 

med utländsk bakgrund ignoreras (Brännström et al 2016). 

Andra informanter lyfter fram att det för dem har fungerat bra och att de har 

kunnat utnyttja ”snabbspåret” för att få sin utbildning och sin kompetens 

validerad (Informant 12).  

 

En annan aspekt rör oklarheter kring vem som har ansvar för vad bland de olika 

myndighetspersoner de nyanlända har kontakt med. Något annat som lyftes fram 

är att det kan vara svårt att få hjälp på integrationsservice eftersom informanterna 

upplever det som att den hjälp eller den insats som erbjuds är beroende på vem på 

integrationsservice man får träffa just den dagen.  

 

Flera  berättelser indikerar att det av informanterna upplevs som att det varit stor 

personalomsättning på myndigheter som arbetsförmedling och migrationsverket 

men även inom integrationsservice. Det innebär att  som nyanländ under perioden 

har kunnat träffa en person på integrationsservice men nästa gång jobbar den 

personen på migrationsverket, socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. Det har lett 

till att det ibland har varit svårt att få svar på frågor eftersom personalen varit 

oerfaren och att det även ibland har varit motstridig information (Informant 6 och 

7). Dock är det i själva verket så att  personalstyrkan på integrationsservice  varit 
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ungefär densamma under många år men att  flera andra myndigheter involverade 

i de nyanländas integration har haft stora personalomsättningar (Möte med 

Integrationsservice 20190221). Berättelserna får således tas som en indikation på 

att det är svårt att veta vem som är ansvarig för vad när det handlar om integration. 

 

Något som bidrar till svårigheten att veta vem som har ansvaret är att det ofta är 

flera aktörer involverade kring en fråga. När det gäller exempelvis bostaden har 

de nyanlända ofta stöd från både integrationsservice och bostadsföretaget. Det kan 

vara svårt att veta vem de ska kontakta vid frågor: 

 

När jag pratar med Östersunds kommun och Rikshem har de berättat  för 

mig:  ’Du kan inte diskutera de här problem med oss eftersom du inte står på 

kontraktet’… de [integrationsservice] skriver på det […] Rikshem ger den här 

lägenheten till Östersunds kommun och Östersunds kommun ger den här 

lägenhet till mig. (Informant 7) 

 

Eftersom de nyanlända till en början inte själva kan stå på kontrakten ordnar 

integrationsservice en tillfällig lösning där kommunen övertar ansvaret. Det är 

nödvändigt för att få kontrakt men kan också bidra till oklarhet om vem som 

egentligen har ansvaret.  

  

Vidare nämner de intervjuade att det upplevs som ett stort steg att ta kontakt med 

integrationsservice, det kan kännas svårt att gå dit ensam och att man vill ha 

sällskap av en kompis. Det känns ovant och okänt att ta kontakt med 

integrationsservice, en informant beskriver det utifrån sin egen erfarenhet av att 

ha valt att inte ha kontakt med integrationsservice utan av att istället ha använt 

informella nätverk: 

 

Det är inga konstigheter att komma till ”Hej Främling”, det är bara att komma 

in och säga hej och sitta med i gruppen. Men om man ska gå på typ 

integrationsservice och öppna dörren och man vet nästan ingenting om dem, 

hur det ser ut, då kanske man blir blyg och inte vill gå dit. (Informant10) 

 

Den stora skillnaden som framgår av samtalet med informanten är att 

frivilligorganisationerna många gånger har sina aktiviteter på 

flyktingförläggningen medan integrationsservice har sina aktiviteter förlagda på 

andra platser vilket kan skapa en känsla av osäkerhet. Men vikten av att ha tillgång 
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till informella nätverk och privata relationen både för att vara kompisar men också 

för att få stöd och hjälp den första tiden är något som framstår som viktigt i alla 

berättelserna.  

4.3 Etableringens hinder och möjligheter  

Det finns många saker som påverkar upplevelserna av att komma till ett nytt land 

och sammantaget framhåller de intervjuade att språket, sociala nätverk och arbete 

är det som möjliggör integration men att det finns en del hinder inbyggda med det. 

Synen på vilket som är viktigast eller i vilken ordning detta ska ske varierar dock 

lite mellan de intervjuade.  

 

4.3.1 Språket –”nyckeln till allt” 

Det svenska språket har av flera deltagare lyfts fram som viktigt i relation till det 

liv de skulle vilja leva i Östersund. Det handlar både om att få möjligheter att träna 

på att läsa och skriva svenska men också att ges möjlighet att prata svenska. Det 

kan även handla om vilka färdigheter som man lär sig på SFI och vad man lär sig 

på en praktikplats eller ett jobb. Medan SFI är bra för att lära sig att skriva och läsa 

på svenska beskrivs kontakter med människor ute i samhället som viktiga för att 

lära sig prata bra. En av informanterna beskriver skillnaden då han några år levde 

i ett annat land och där snabbt lärde sig språket genom att det var lätt att börja 

samtala med människor men att det i Sverige är svårare att få kontakt. Språket 

beskrivs som ”nyckeln till allt, för att studera, att arbeta, att träffa människor” 

(Informant 7).  

Av de olika aktiviteter som omnämns av de vi intervjuat är språkcafé den aktivitet 

som majoriteten av deltagarna säger sig ha deltagit. Det är mycket i intervjuerna 

som tyder på att språkliga aspekter är väldigt viktiga redan från början av livet i 

Sverige. Att exempelvis skriva på dokument, signera kontrakt och åta sig ansvar 

är aspekter av det nya livet där det blir problematiskt om inte informationen finns 

på flera olika språk eller omgärdas av processer som säkerställer att den nyanlände 

förstår vad åtagandet innebär. Ett exempel är en informant som beskriver en 

situation med ett lägenhetskontrakt där informanten uppger sig inte ha förstått 

vad det stod i kontraktet på grund av bristande svenska kunskaper och att 

kontraktet aldrig översattes till något annat språk (Informant 7). Vid 

kontraktsskrivande är alltid tolk närvarande (möte vid integrationsservice 190221) 

dock har situationen ändå inneburit att informanten inte förstått vad åtagandet 

med ett lägenhetskontrakt innebär.  
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4.3.2 Relationer till lokalsamhället och nätverk ”Det är en dröm att ha en så bra 

vän” 

 

Trots alla vedermödor, frustration och otillräcklighet det innebär att ”börja om” 

och lära sig såväl ett nytt språk som ett nytt lands organisation så vittnar alla 

berättelser vi fått ta del av också om vilja och beslutsamhet. Det som lyfts fram 

som viktigt är att få kontakt med ”svenskar”, de som kan systemet, kulturen och 

kan ge tips i vardagslivet. De som kan berätta om hur man kan ”leva” i 

Sverige ”typ på riktigt” (Informant 10) och i många av informanternas berättelser 

har personliga nätverk, kompisar och frivilligorganisationer varit av avgörande 

betydelse för upplevelsen av Östersund, mottagandet och deras trivsel. Vänner, 

vare sig det är personer som bott i Sverige hela sitt liv eller sådana som bott i 

Sverige en kortare tid är väldigt viktiga, de hjälper till med saker som 

integrationsservice inte kan hjälpa till med. De kan ge tips om lägenheter som är 

lediga via en kompis eller berätta att du inte måste acceptera den praktikplats som 

du erbjuds. Sådan kunskap är viktig och kan bara fås genom vänner. Vänner är 

också viktiga att ha eftersom de kan hjälpa en med att fundera över vilka 

kompetenser man har, att exempelvis jobba med djur kanske man inte beskriver 

för en person på arbetsförmedlingen eller integrationsservice som en kompetens 

eftersom det ”är bara en naturlig grej man gjorde i sitt hemland” och då är det bra 

med egna nätverk som hjälper en att identifiera och sätta ord på ens kunskaper 

(Informant 10).  

 

En informant beskriver hur han en dag träffade en kvinna på en butik i Östersund 

och började prata med henne, hon kom senare att bli en viktig person i hans liv 

eftersom hon  hjälpte honom med att hitta en bostad men även diverse vardagliga 

göromål som att betala räkningar och hitta de bästa affärerna (Informant 6). Andra 

berättar om viktiga nätverk som motverkat tristess på flyktingförläggningen 

genom olika aktiviteter som att träna svenska, ordna fika och olika fysiska 

aktiviteter. Andra beskriver hur svårt det är att hitta vänner och att du lätt blir 

ensam på din fritid (Informant 13).  

 

Nätverk och organisationer av betydelse för flera av informanterna är ”Hej 

Främling”, Röda korset, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan. Det är också några 

platser som beskrivs som betydelsefulla för livet i Sverige, till exempel biblioteket 

lyfts fram som en central plats för att träffas och träna svenska. Det finns också 
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inslag i berättelserna om hur ideella initiativ också kan uppfattas som att alla vill 

väl men att det blir fel, en informant berättar hur han brukade gå till biblioteket 

och träffa människor för att träna sin svenska men att det blev lite meningslöst 

eftersom de han träffade där var människor utan utbildning i språkinlärning och 

att medelåldern var hög och att det blir ett problem eftersom ”de pratar samma 

sak varje gång” (Informant 6). Ideella initiativ är väldigt viktiga eftersom de kan 

leda till personliga kontakter och tillgång till nätverk men att det också kan vara 

viktigt att det finns en kunskap kring exempelvis språkinlärning då den typen av 

aktiviteter ska genomföras. Ett annat exempel är att ideella initiativ kanske måste 

följas upp för att säkerställa att de fungerar och inte bara blir en pappersprodukt. 

Ett sådant exempel är en informant som berättar om att hennes mentor och 

språkvän  aldrig har tid att träffas: ”hon är så upptagen och jobbar jämt”(Informant 

12). Informanten fortsätter och säger att det är bra initiativ med satsningar som 

språkvän eller vägvisare eftersom att det finns många små frågor som man har 

som nyanländ som inte kan vänta tills nästa gång man har en tid på 

integrationsservice (Informant 12). Många gånger har möten med ideella 

organisationer lett till vänskap men också bostad, praktikplats och senare ett fast 

jobb. En informant förklarar hur mötet med ledare i organisationen  Hej Främling 

varit avgörande för honom för att han skulle klara sig genom den mentalt svåra 

tiden på flyktingförläggningen:  

 

XXX är min bästa vän, det är som en dröm att ha en så bra vän i livet. Hen 

stöder mig hela tiden, genom den dåliga tiden. (Informant 1) 

 

Ett annat tema är skildringar av hur man upplever barnens möjligheter att etablera 

sociala sammanhang i Sverige. En mamma berättar hur svårt det varit för hennes 

barn att få vänner innan de kunde språket, att barnen kunde känna sig ensam och 

uppfatta det som att inga andra barn gillade dem.  Hon säger att barnen ibland 

önskar att de ska hitta på saker tillsammans med andra familjer på helgerna, men 

att det varit svårt eftersom de inte har lärt känna några andra barnfamiljer. Hon 

hoppas att de ska lära känna andra barnfamiljer genom den idrottsklubb som hon 

anmält barnen till (Informant 7). En annan informant ger en liten annan bild och 

säger att det kan vara svårt att vara med i en ideell förening eftersom bakgrunden 

som ”invandrare” uppfattas som att man då är en homogen grupp och associeras 

med vissa antaganden som gör det ”trassligt” och att man därför avslutar sitt 

deltagande i föreningen (Informant 10). Dessa exempel synliggör hur viktigt det 
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är med inkluderande och välkomnande civilsamhälles- och idrottsföreningar för 

att främja integration och goda livsvillkor.  

4.3.3 Arbete: ”Det är jättesvårt att sitta hemma” 

I stort sett alla som intervjuats i detta projekt lyfter, som tidigare nämnts, fram 

SFI:s betydelse för deras språkinlärning men också betydelsen av arbete och 

praktik som viktiga arenor för att lära sig språket. Arbete och/eller praktik erbjuder 

kontinuerlig kontakt med personer att öva sin svenska med och man tvingar sig 

att prata med sina arbetskamrater. De menar att oavsett vilka insatser man är 

föremål för när det kommer till att lära sig ett språk så är det mest centrala att ha 

ett arbete eller praktik. 

De flesta av de vi intervjuat har erfarenhet av praktik, många gånger från flera 

olika praktikplatser. Praktiken framhålls som rolig och bra för språkutvecklingen 

och sociala kontakter men det tycks vara så att flera av de intervjuade går från 

praktikplats till praktikplats utan att det leder till en anställning (Informant, 11, 6). 

Många gånger har även praktikplatsen dålig koppling till deras kunskaper, 

utbildning och/eller erfarenheter, och flera av dem har erfarenhet av praktik som 

orienterar sig mot arbeten som busschaufför eller undersköterska. Flera 

informanter uttrycker att det finns en oro/rädsla för att bli fast i en 

praktikantposition där de utnyttjas av arbetsgivaren – flera har haft många och 

korta praktiker som väckt förhoppning om arbete vilka sedermera resulterat i 

besvikelse, något som följande citat återspeglar: 

Jag vet inte vad jag ska säga? Men om det är många gånger man inte får jobb, 

då blir det liksom va? Vad har hänt? Vad har jag gjort för fel? Det är svårt för 

oss som gjort praktik att förstå. (Informant 11) 

 

Det finns också en frustration med att inte snabbt komma i jobb. Att inte kunna få 

ett jobb och att sitta sysslolös upplevs svårt.  

 

Alla jobbar i XXX. Finns inga andra som sitter hemma. Så det är jättesvårt för 

oss också. (Informant 6) 

 

Frustrationen att inte få ett fast jobb uttrycks också som ett behov att få göra nytta 

och bidra till samhället. Det upplevs som ett slöseri med den kunskap de 

nyanlända har och som skulle kunna användas mer effektivt.  
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Det känns ibland så att, okej, du har ingenting med dig och du vet ingenting 

om Sverige. Och vi kommer att ta din hand och lära dig hur det fungerar här. 

(Informant 5) 

 

Informanten beskriver hur alltså hur han som nyanländ upplever att hans 

kompetens och kunskaper inte riktigt räknas. Han menar att det skulle behövas 

mer samtal mellan arbetsgivare och nyanlända för att skapa ökad förståelse för 

de kunskaper de har med sig. 
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5 Avslutande diskussion 

Utifrån den genomförda studien där fokus har varit på att ta tillvara upplevda 

erfarenhet av integrationsservice insatser genom djupintervjuer har vi ökat 

kunskaperna om Östersunds kommuns integrationsservice. Det samlade 

materialet pekar på vikten av resurser som god kontakt med offentliga aktörer och 

nätverk som något som ger en positiv upplevelse av den första tiden i Sverige. Det 

visar också, likt tidigare forskning, hur anländandet till Sverige handlar om att  

”börja om” och att det egna boendet utgör ett viktigt startskott för detta. Att lära 

sig ett nytt språk, ett nytt yrke och försök till att skaffa nya vänner och ”ett nytt 

liv” är också centrala inslag i etableringsprocessen. De olika erfarenheterna av 

integrationsservice insatser kan delvis förstås utifrån hur den nyanlände anlänt till 

Sverige där mottagandet i allmänhet uppfattas som gott av kvotflyktingar och 

anhöriginvandrare. Ett större inslag av oro, osäkerhet och väntan upplevs av de 

som invandrat till Sverige och tillhör grupperna EBO och ABO. En slutsats är att 

det inte är tydligt för alla informanter vad integrationsservice har för uppdrag, 

eller vilka resurser och insatser integrationsservice har att erbjuda och hur en får 

tillgång till dem.  

 

För att människor med olika bakgrund, kompetenser, språk etc. ska kunna bidra 

till nya lösningar, bättre arbetsplatser och en innovativ region med tillväxt behöver 

vi förändra mottagandet och möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden, 

men inte bara på arbetsmarknaden utan även i det lokala samhället. Ytterligare 

insatser behöver göras för att i möjligaste mån säkerställa att befintlig kompetens 

inte förblir outnyttjad genom dålig integration. Därför finns ett antal 

rekommendationer som vi vill göra utifrån föreliggande studie,   

 

 Integrationsservice behöver arbeta för en ökad individualisering vid 

mottagandet, att arrangera informationsträffarna mer i termer av en 

diskussion och ett utbyte där olika människors perspektiv och kunskaper 

tas tillvara.  

 Integrationsservice behöver förändra sina arbetssätt för att bättre möta 

människor på platser där de känner sig trygga och genomföra aktiviteter 

som känns meningsfulla, det innebär att träffar kommer att behöva ske på 

andra platser än integrationsservice kontor.  
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 Integrationsservice kan nå ut i högre grad till de nyanlända som idag inte 

utnyttjar deras stöd. Genom att hitta andra former för 

informationsspridning t.ex. arbeta mer uppsökande och samarbeta i högre 

grad med etablerade frivilligorganisationer bör de kunna nå flera.  

 Tydliggöra ansvaret och samverkan med privata och civilsamhällesaktörer 

och säkerställa kvalitet i insatserna som exempelvis språkvän och 

språkcafé.  

 Integrationsservice kan utveckla sitt stöd för språkutveckling. Språket som 

en nyckel till integration innebär inte enbart studier och praktik utan kan 

också underlättas genom de olika mötesplatser Integrationsservice 

erbjuder för att skapa kontaktnät och prova på aktiviteter.  

 Integrationsservice kan förbättra långsiktig samverkan för att stärka 

möjligheterna till ett gott boende. Att en så hög andel av informanterna har 

hittat bostad på egen hand bör ses som positivt men samtidigt blir det ännu 

viktigare att samverka med andra aktörer, exempelvis bostadsbolag och 

kommunens enheter för bostadsplanering.  

 

Berättelserna som framträder i materialet och rapporten är unika men inte nya, det 

är berättelser som starkt påminner om det som har berättats tidigare och återfinns 

som tydliga teman i tidigare forskning och rapporter. Förslag om en ökad 

individualisering av insatser vid mottagandet, öka ansvaret bland privata 

arbetsgivare, skapa fler platser för nätverksbyggande, definiera praktikplatsers 

roll samt att allmännyttan bör ta större ansvar för att bryta boendesegregationen 

är förslag som vi presenterat i tidigare studier (se Brännström et al 2016). En del 

av dessa insatser ligger inom ramen för integrationsservice och där pågår idag ett 

i många avseenden gott arbete men vi menar också att delar av det inte är 

integrationsservice uppdrag och att andra aktörers ansvar också måste 

synliggöras. Därför råder det ett stort behov av att nu rikta fokus mot ett lite annat 

håll.  

 

Det är bra om idéer och förslag om hur mottagande och integration kan förbättras 

utgår från individen själv men vi menar också att det är viktigt att undersöka hur 

andra aktörer i samhället ser på sin roll och sitt ansvar. Att ställa frågor om hur 

arbetsgivare och intresseorganisationer ser på möjligheterna för att bidra till att 

underlätta för fler nyanlända att skapa kontakter och kanske få en sysselsättning? 
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Vi menar att det behövs politiska prioriteringar och satsningar som underlättar 

etablering och integration, detta har vi sammanfattat i fyra åtgärdspunkter: 

 

För det första menar vi att mottagarsystemet hänger ihop vilket innebär att det inte 

går att frikoppla olika offentliga aktörer från varandra utan samverkan och 

helhetsperspektiv behövs. Insatserna måste utgå ifrån individen och större 

anpassningar i mottagandet måste vara möjliga både när det gäller innehållet i 

insatserna och platserna där det sker. 

 

För det andra menar vi att boendesituationen för de som kommer till vår region från 

andra länder behöver förbättras eftersom den för närvarande försvårar 

integrationsmöjligheter i och med att bostadsmarknaden präglas av informella 

kontakter och många tillfälliga lösningar. Detta måste adresseras genom att 

integrationsservice ansvar och insatser avseende bostadsmarknaden behöver 

förtydligas för användarna. Politiska prioriteringar och beslut för att stärka ett gott 

boende och skapa framtidstro i bostadsområden som domineras av utrikesfödda.  

 

För det tredje behöver nyanlända och andra utrikesfödda ges bättre möjligheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden. För att det ska lyckas räcker det inte att de ges 

olika verktyg för att integreras. Praktikplatserna behöver vara sådana att de ger 

reella möjligheter till anställning och möjligheterna till validering behöver 

förbättras. 

 

För det fjärde är det viktigt att arbetsgivare ser denna outnyttjade resurs som en 

potentiell del i affärsutvecklingen. För detta krävs inte bara en vilja att ta vara på 

denna resurs utan också förutsättningar att göra så för att stärka sina 

verksamheter och bidra till regional utveckling i samklang med ekonomiska, 

ekologiska, sociala och kulturella hållbarhetsaspekter. 
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