
 
MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för Socialt arbete 

    

 

 

 

 

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs 

 

HANDLEDARE: Masoud Kamali 

 

SAMMANFATTNING:  
Den svenska integrationspolitiken har som mål att verka för ett samhälle 
där alla människor har samma villkor och möjligheter. Trots detta har 
Sverige blivit ett alltmer segregerat samhälle där en stor del av 
befolkningen lever i utanförskap. Orsaken till den här utvecklingen har 
inom integrationspolitiken i stor utsträckning debatterats av ”experter”, 
medan de som drabbas av utanförskapet sällan får göra sina röster hörda. 
Syftet med studien är att lyfta fram röster från människor som befinner sig 
långt ifrån den plats i samhället där integrationspolitiken utformas samt att 
reflektera kring det sociala arbetets möjligheter att motverka utanförskap 
och marginalisering. Studiens har utförts enligt ett kvalitativt arbetssätt och 
det empiriska underlaget har bestått av fem halvstrukturerade intervjuer. 
Tre intervjuer har genomförts med personer som deltar i 
introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar och två med 
handläggare vid myndigheten som arbetar med introduktionen. Studien har 
undersökt hur respondenterna upplever introduktionsprocessen samt deras 
syn på strukturella hinder och nödvändiga förändringar för nyanlända 
flyktingars integration i samhället. Resultatet visar att främlingsfientliga 
attityder och diskriminering utgör strukturella hinder för nyanlända 
flyktingars etablering i Sverige samt att det sociala arbetet kan påverka 
integrationsprocessen genom ett reflexivt anti-rasistiskt förändringsarbete.  
 

NYCKELORD:     Integration, introduktion, socialt arbete 
                                flyktingmottagande, diskriminering,  
                                utanförskap  

TITEL:                   Röster om integration och introduktion 
-Reflektioner kring det sociala arbetets 
 möjligheter att motverka utanförskap och 
marginalisering 

                          

FÖRFATTARE:    Maria Wilhelmsson 

 
DATUM:                Januari, 2008 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2008 
 



 
 
 
Förord 
 
Jag har under arbetets gång fått hjälp och stöd från min familj och mina vänner. 
 
Jag vill rikta ett särskilt tack till Linda Schultz, Sandra Bornlinder och Elisabeth Wilhelmsson 
för värdefulla råd och korrekturläsning samt till Mazyar Saffar för sin datakunskap. 
 
Jag vill även tacka studiens respondenter för att de tagit sig tid till att medverka i studien och 
berättat om sina upplevelser, erfarenheter och tankar. 
 
Slutligen vill jag tacka min handledare Masoud Kamali för sitt kunnande samt för att ha 
stöttat mig genom arbetets gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ..................................................................................................................................... 2 

1.2 Frågeställningar .................................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsning ......................................................................................................................... 3  

1.4 Begreppen ”invandrare” och ”svensk”................................................................................. 3 

1.5 Disposition ........................................................................................................................... 3 

2. Metod och tillvägagångssätt ................................................................................................ 4 

2.1 Metod ................................................................................................................................... 4 

2.2 Datainsamling....................................................................................................................... 5 

2.3 Urval..................................................................................................................................... 5 

2.5 Transkribering och analysmetod .......................................................................................... 6 

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet .......................................................................... 6 

2.7 Etiska överväganden ............................................................................................................ 7 

3. Integrationspolitikens intentioner och resultat ................................................................. 8 

3.1 Sveriges integrationspolitik idag.......................................................................................... 8 

3.2 Kritik mot integrationspolitikens utformning ...................................................................... 9 

4. Diskrimineringens orsaker och verkningar ..................................................................... 11 

4.1 Förtryckets källa ................................................................................................................. 11 

4.2 Kategorisering och diskriminering..................................................................................... 13 

4.3 Kultur och ”invandrarskapet”............................................................................................. 14 

4.4 Insida och utsida................................................................................................................. 15 

5. Att arbeta för förändring .................................................................................................. 16 

5.1 Postmodernt socialt arbete ................................................................................................. 16 

5.2 Anti-rasistiskt socialt arbete ............................................................................................... 17 

5.3 Strukturellt socialt arbete ................................................................................................... 18 

6. Röster om integration och introduktion........................................................................... 19 

6.1 Betydelsen av integration ................................................................................................... 20 

6.2 Upplevelsen av introduktionen........................................................................................... 23 

6.3 Strukturella hinder, diskriminering och integration ........................................................... 28 

7. Reflektioner kring integration, introduktion och socialt förändringsarbete................ 31 

Referenser ............................................................................................................................... 35 



 

 1

1. Inledning 

Kunskap är makt och kunskap förmedlas genom språket, dess begrepp och diskurser. Språket 

är uppbyggt av ord, vilket leder till att ord och begrepp i sig är ett instrument för 

maktutövning. Det här innebär att kunskapen och kunskapsproduktionen om verkligheten 

samtidigt bidrar till att skapa den (Azar, 1995). Invandrarpolitiken har utformats runt olika 

begrepp och således påverkats av begreppens innebörd. På 1960-talet talades det om 

”invandrares” assimilation1 i meningen att ”de” skulle bli ”svenskar”. Efter det kom en ny 

politik som antogs av riksdagen 1975 där integrationen2 av invandrare låg i fokus. 

Huvudmålen för den nya politiken betonade ”invandrarnas” integration i samhället. Ord som 

jämlikhet, valfrihet och samverkan lyftes fram, liksom ”invandrarens” egen kultur. Integration 

kom att användas som motsats till det tidigare begreppet assimilation, men ansvaret låg kvar 

hos ”invandraren” som skulle anpassas till det svenska samhället. Denna politik har legat till 

grund för den fortsatta invandrarpolitiken då Sverige under de senaste decennierna börjat 

benämnas som ett ”mångkulturellt” samhälle (SOU 1996:55). 

 

 Integrationsbegreppets ursprungliga betydelse inkluderade alla medborgare och innebar 

omfördelning av resurser i ett ojämställt samhälle. Genom industrialismens intåg med 

folkförflyttningar, modernisering och politiska förändringar skapades ett disintegrerat 

samhälle som genom statliga åtgärder åter skulle bli ett integrerat samhälle. Mot slutet av 

1980-talet kom integrationspolitik att bli synonymt med invandrarpolitik och 

integrationsfrågor synonymt med invandrarfrågor (ibid.). De statliga utredningarna SOU 

1996:55 och SOU 2006:79 fortsätter att diskutera begreppet integration utifrån 

integrationspolitikens utformning vid tidpunkten för respektive utredning. I den förra 

utredningen SOU 1996:55, konstateras att integration är ett svårdefinierat begrepp och att det 

inte kan användas för att beskriva ett tillstånd. Utredningen hävdar att man inte kan använda 

uttryck som ”integrationen av invandrare”, då ”de” genom detta språkbruk görs till ett objekt. 

Integration bör enligt utredningens kommitté istället betraktas som en process som alla 

aktörer i samhället är ansvariga för. Men samtidigt som utredningen betonar att integration 

ska ses som en ömsesidig process samt att statens roll i integrationen är att ge individer goda 

                                                 
1
 Process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen 

kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner (www.ne.se) 
2
 Inom samhällsvetenskaperna: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan 

process (www.ne.se) 
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förutsättningar för att lyckas i livet, framhålls att det är individen, familjen, eller gruppen som 

själv medvetet eller omedvetet ”väljer” att låta sig ”integreras” (SOU 1996:55, s. 73). I den 

senare utredningen SOU 2006:79, har det skett ett perspektivskifte i synen på integration, där 

fokus jämfört med den förra utredningen inte ligger på personliga initiativ och förutsättningar. 

Istället lyfter utredningen fram de hinder i samhället som exkluderar ”invandrarna” från 

viktiga delar av samhällslivet (ibid.). I SOU 2006:79 presenteras även kritik mot hur 

introduktionen för nyanlända flyktingar är utformad och organiserad (ibid.). Även andra 

studier (Diaz, 1997; RiR 2006:19) har kritiserat introduktionen för nyanlända flyktingar för 

dess brister, vilket har haft en negativ påverkan på den här gruppens integration i det svenska 

samhället. Enligt regeringens målbeskrivning för integrationspolitiken har arbetet för att 

effektivisera introduktionen samt arbetet mot diskriminering hög prioritet 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/70943). Men frågan är om det sker i dialog med de 

som drabbas av introduktionens ineffektivitet och samhällets rasistiska attityder. Genom att 

föra en dialog både med de som kommit som nyanlända till Sverige samt med de som arbetar 

med integration, och på så sätt lyfta fram olika perspektiv på samma problematik, är 

förhoppningen att den här studien ska leda till en vidare diskussion om introduktionens 

utformning, om vad som är målet med integrationen samt om vad det finns för hinder för 

”invandrarnas” integration i det svenska samhället. Jag anser att det måste föras en diskussion 

om orsakerna till att en stor del av Sveriges befolkning lever i utanförskap för att samhällets 

alltmer segregerade struktur ska bli ett samhälle där alla människor är delaktiga på samma 

villkor och med samma möjligheter. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur anställda och deltagare i introduktionsprogrammet 

upplever introduktionsprocessen samt deras syn på behov av förändringar för en lyckad 

integration. Vidare är syftet att reflektera över det sociala arbetets möjligheter att motverka 

utanförskap och marginalisering i det svenska samhället. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vad innebär integration för deltagare respektive anställda i introduktionsprogrammet? 

• Hur upplever deltagare respektive anställda introduktionen? 
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• Finns det enligt deltagare respektive anställda i introduktionsprogrammet 

strukturella/institutionella hinder för integrationsprocessen? 

• Hur kan det sociala arbetet verka för att underlätta nyanlända flyktingars etablering i 

det svenska samhället?  

 

1.3 Avgränsning 

Min studie har genomförts i en mellanstor svensk kommun, vilket innebär att 

integrationsproblematiken kommer att diskuteras utifrån en specifik kommuns verksamhet. 

Den svenska integrationspolitiken som ligger till grund för kommunens integrationsarbete 

kommer att diskuteras, men på grund av studiens storlek kommer jag inte att beröra 

integrationspolitiken ur ett internationellt perspektiv. 

 

1.4 Begreppen ”invandrare” och ”svensk”  

Jag har valt att placera ”invandrare” och ”svensk” inom citationstecken, då dessa kategorier i 

samhället betraktas som två fasta gruppidentiteter men, vilket kommer att beskrivas mer 

utförligt i kapitel fyra, är två imaginära gemenskaper som bidrar till att samhällets ojämlika 

makthierarki reproduceras (Azar, 2006). Kategorierna ”invandrare” och ”svensk” kan 

användas för att beskriva problemet med under- eller överrepresentationen av dessa grupper i 

maktstrukturen och i samhällets olika sfärer, men inte för att förklara denna ojämlikhet. Jag 

använder därför de två kategorierna för att beskriva den verklighet som jag vill få kunskap 

om, men jag kommer inte att förklara dessa eventuella olikheter med samma kategorier, då de 

här kategorierna konstrueras av personer och institutioner med makt och inflytande i 

samhället (jmf de los Reyes & Kamali, 2005). Undantag kommer dock att göras vid direkta 

citat där den källa som refereras använder begreppen utan citationstecken. Detta för att vara 

rättvis källans språkbruk.  

 

1.5 Disposition 

Efter det inledande kapitlet, Inledning, där studiens syfte och frågeställningar, samt 

avgränsningar och begreppsförklaringar presenterats beskrivs studiens Metod och 

tillvägagångssätt i kapitel två. Det följande kapitlet Integrationspolitikens intentioner och 

resultat, kapitel tre, innehåller en kort introduktion till dagens svenska integrationspolitik och 

myndigheternas ansvarsfördelning vid flyktingmottagandet samt kritik som riktats mot 
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integrationspolitiken och introduktionen för nyanlända flyktingar. I kapitel fyra, 

Diskrimineringens orsaker och verkningar, presenteras tidigare forskning som jag anser 

vara relevant för att få en ökad förståelse för de diskriminerande mekanismer som ligger 

bakom ”invandrarnas” utanförskap i det svenska samhället. I det femte kapitlet, Att arbeta 

för förändring, presenteras tre teoretiska perspektiv på socialt arbete som har gemensamt att 

de söker förklaringar till individens problem i samhällets strukturer. I kapitel sex, Röster om 

integration och introduktion, presenteras respondenternas erfarenheter och tankar 

tillsammans med en analys som anknyter till tidigare forskning och teoretiska perspektiv . I 

det avslutande kapitlet, kapitel sju, Reflektioner kring integration, introduktion och socialt 

förändringsarbete, presenteras mina reflektioner kring studiens resultat samt förslag till 

vidare forskning. Slutligen återfinns en källhänvisning under rubriken Referenser. 

 

2. Metod och tillvägagångssätt 

Nedan presenteras den metod jag har använt mig av, hur jag har sökt litteratur och 

respondenter samt hur intervjuerna har genomförts. Vidare kommer även transkriberingens 

och analysens tillvägagångssätt att beskrivas och avslutningsvis görs en reflektion om 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och etiska överväganden. 

 

2.1 Metod 

Jag vill undersöka hur de personer jag intervjuat tolkar sin omgivande verklighet, vilket i den 

här studien avser respondenternas upplevelser av introduktionsprocessen, deras tolkning av 

begreppet integration samt deras syn på eventuella strukturella hinder och nödvändiga 

förändringar för lyckad integration. Genom att det är människors tankar och upplevelser som 

ligger till grund för studien så har jag använt mig av ett kvalitativt förhållningsätt (Backman, 

1998). Jag har tillämpat en halvstrukturerad intervjuform för att på ett flexibelt sätt kunna 

följa upp de svar och berättelser som respektive respondent presenterar (Kvale, 1997). Detta 

har inneburit att de två intervjuguider (se bilaga 1 och 2) som har använts under intervjuerna 

endast funnits som ett stöd för mig som intervjuare och att intervjusamtalet har sett olika ut 

beroende på dynamiken i samtalet samt varje respondents sätt att uttrycka sig. Mina 

erfarenheter av de intervjuer som genomfördes anknyter till Kvales (1997) syn på 

intervjusamtalet som ett möte mellan två eller flera parter, där intervjuarens frågor leder till att 

respondenten delar med sig av tankar och erfarenheter i ett intersubjektivt samspel. För att 
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förstärka kunskapsanspråket för den kvalitativa intervjun som metod har studien utgått från 

Kvales (1997) syn på vetenskap som metodisk produktion av ny och systematisk kunskap 

(Kvale, 1997: 61).  Detta innebär att intervjuaren i det kvalitativa intervjusamtalet är 

medveten om studiens syfte och metod samt att den information som framkommer under 

samtalet kan betraktas som underlag för det Kvale (1997) benämner som ny och systematisk 

kunskap (Kvale, 1997:61).  I och med att ”objektet” själv får föra sin talan, så får den 

kvalitativa forskningsintervjun en privilegierad position vid objektivitet gällande kunskap om 

den sociala världen.  

 

2.2 Datainsamling 

De databaser som jag till största del har använt mig av är Mittuniversitetets bibliotekskatalog 

MIMA, det nationella bibliotekssystemet LIBRIS, samt CSA Social Siences med 

internationella tidsskriftsartiklar. Jag har även gjort en del sökningar på sökmotorn Google.  

De sökord som främst har använt har varit integration, introduktion, diskriminering, och 

socialt arbete. Vidare har jag använt mig av tidigare kursmaterial samt medvetet sökt efter 

olika författare, som jag genom tidigare kurser fått kännedom om. För att inhämta studiens 

empiri har jag intervjuat sammanlagt fem personer. Tre personer som deltar i kommunens 

introduktionsprogram för nyanlända flyktingar och två personer som är handläggare på 

kommunens introduktionsenhet. Innan intervjuerna genomfördes utarbetade jag intervjuguider 

för de två respektive grupperna, där frågorna anpassades efter gruppernas relation till studiens 

syfte. Dessa användes dock, vilket beskrivits närmare ovan, endast som ett underlag för 

intervjun. Intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas och analyseras. 

Information om introduktionsprogrammets uppföljning har jag inhämtat genom en intervju 

med en tjänsteman på Länsstyrelsen.  

 

2.3 Urval 

Jag har medvetet sökt mina respondenter genom att kontakta kommunens integrationsenhet 

och utbildningen Svenska För Invandrare (SFI), därför kan urvalet kategoriseras som ett 

strategiskt urval. Det har ändå skett genom en viss självselektion där vissa personer har tackat 

nej till medverkan medan andra har valt att ställa upp i mina intervjuer. Genom urvalet var 

målsättningen att få olika perspektiv på begrepp och processer som är centrala för studiens 

syfte och som respondenterna kommer i kontakt med i sin vardag. Jag har även genomfört en 
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informantintervju med en tjänsteman på Länsstyrelsen för att erhålla information om 

myndighetens uppföljning av introduktionen. Denna har varken transkriberats eller 

analyserats och kommer därmed heller inte att citeras i analysdelen, då avsikten enbart var att 

inhämta information om Länsstyrelsens roll i utvärderingen av introduktionen, och inte att 

besvara studiens frågeställningar. 

 

2.4 Transkribering och analysmetod 

Transkribering av intervjuerna har skett så snart som möjligt efter avslutad intervju, för att 

upprepa intervjun för mig själv, och därigenom inte riskera att tappa bort den levande dialog 

som skapades i samtalet. Kvale (1997) menar att det är en fara i att själva utskriften blir 

resultatet och att det glöms bort att den ursprungliga diskursen är en social konstruktion. Han 

betonar att materialet inte är något som intervjuaren har samlat ihop utan att det är ett 

intersubjektivt skapande mellan den som intervjuar och den som intervjuas (ibid.). Trost 

(2005) anser att intervjuernas bearbetning, forskarens analys och tolkning, beror på den 

enskilde personens tycke och smak, och att analysen handlar om ett kreativt arbete (ibid.). Jag 

har valt att använda mig av en av de analysmetoder som Halvorsen (1992) beskriver, en 

helhetsanalys. Tolkningsprocessen i en helhetsanalys sker genom att man läser igenom 

intervjuerna ett antal gånger och därmed försöker bilda sig en allmän uppfattning av 

innehållet, för att sedan välja ut stycken eller citat som illustrerar huvudintrycket (ibid.). Jag 

har också inspirerats av Widerberg (2002) som betonar att inom hermenutiken, det vill säga 

tolkningsläran, så står helheterna och delarna i ett intimt förhållande, och att detta förhållande 

inte får försvinna i analysen (ibid.). Därför har jag i analysen beskrivit det sammanhang i 

samtalet som citaten har hämtats från och på så sätt försökt göra respektive respondents 

beskrivning av mina valda teman rättvisa.  

 

2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppet validitet betyder giltighet eller relevans och innebär vid intervjuundersökningar om 

forskaren verkligen undersöker det som var avsett att undersökas (Kvale, 1997). I mitt arbete 

har jag därför försökt att alltid bära med mig mitt syfte och mina frågeställningar, både i 

intervjusituationen och i tolkning och analys av mina utskrifter. Valet av citat blir en viktig 

validitetsfråga. Utskriftens validitet beror därför mycket på hur data har mätts, det vill säga 

studiens reliabilitet. För att öka reliabiliteten genomförde jag en provintervju med en 

personlig kontakt som arbetar med integrationsfrågor. Ett reliabilitetsproblem kan i min studie 
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ha varit att det vid några få tillfällen vid transkriberingen var svårt att tyda mina respondenters 

svar. Jag har i detta fall valt att inte ta med citat som innehåller dessa osäkra moment, och 

anser därför inte att detta eventuella reliabilitetsproblem påverkar min analys. Den vanligaste 

frågan gällande generaliserbarhet är om studiens data kan spegla en generell bild av 

populationens verklighet, så kallad statistisk generalisering. Vid en kvalitativ studie går inte 

statistisk generaliserbarhet att säkerställa. En naturalistisk generalisering, som bygger på 

personliga erfarenheter kan dock göras. Den naturalistiska generaliseringen utvecklas som en 

funktion av erfarenheten, där erfarenhet går från tyst kunskap till explicit påståendekunskap 

genom verbalisering i intervjusamtalet (ibid.). 

 

2.5 Etiska överväganden 

Halvorsen (1992) menar att det i en kvalitativ forskningsintervju är viktigt att reflektera över 

sina egna värderingar runt de valda teman som kommer att behandlas i forskningen, och hur 

det möjligtvis kan påverka resultatet (ibid.). Widerberg (2002) betonar att det är viktigt att 

visa vilken förförståelse och vilka förväntningar som forskaren bär med sig in i 

forskningsprocessen, vilket ökar tydligheten och tillförlitligheten gällande kunskapsanspråken 

(ibid.). Jag har genom mina studier på den internationella och interkulturella 

socionomutbildningen läst och reflekterat kring de begrepp och processer som har diskuterats 

i intervjuerna, men anser att jag genom att själv befinna mig i denna reflektionsprocess och är 

intresserad av andra människors perspektiv på dessa frågor har haft förutsättningar att bemöta 

respondenterna och analysera materialet på ett etiskt korrekt sätt. Jag betonade under intervjun 

att det är varje individs tolkning som jag är intresserad av och inte någon objektivt ”korrekt” 

definition. Min syn på kunskap överensstämmer med det postmodernistiska tänkandet som 

enligt Kvale (1997) medfört ett avståndstagande från kunskap som en reflektion av en 

objektiv verklighet till kunskap uppfattad som en social konstruktion av verkligheten (ibid.).  

Halvorsen (1992) menar vidare att det är viktigt att fråga sig vilka som vinner på studien och 

vilka som förlorar på den (ibid.). Jag anser att alla kan påverkas positivt av min studie, då 

ökad självreflektion över sin egen position ur ett maktperspektiv och förståelse för samhällets 

diskriminerande strukturer, kan leda fram till ett bättre socialt arbete samt öka motståndet hos 

dem som upplever detta förtryck (Pease & Fook, 1999). Debatten som förs kring 

integrationspolitik och flyktingmottagande är för många ett känsligt ämne och jag har därför 

varit noga med att betona att intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Utifrån 

handläggarnas önskemål har jag även valt att benämna dem med sin yrkestitel, detta för att 
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kommunens integrationsenhet är liten, och att namnge handläggarna på annat sätt skulle 

riskera konfidentialiteten. De övriga respondenterna har tilldelats fiktiva namn. Alla 

respondenter informerades både om studiens konfidentialitet och informerade samtycke 

genom ett informationsbrev (se bilaga 3) och i samband med att intervjun ägde rum. 

Respondenterna har också haft möjligheten att ställa frågor till mig både innan och efter 

intervjun.  

3. Integrationspolitikens intentioner och resultat 

Nedan presenteras först en redogörelse av dagens svenska integrationspolitik samt av 

ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som berörs av flyktingmottagandet. Därefter 

refereras två rapporter och en utredning som har riktat kritik mot och föreslagit förändringar 

av integrationspolitiken och introduktionen för nyanlända flyktingar. 

 

3.1 Sveriges integrationspolitik idag 

Den 1 juli 2007 lades Integrationsverket, den myndighet som innehaft ansvaret för 

flyktingmottagandet, ned och ansvaret för flyktingmottagandet kom därefter att ligga på 

Migrationsverket i samarbete med länsstyrelserna. Det är Migrationsverket som ska övervaka 

att det finns beredskap och kapacitet för att ta emot personer som har beviljats 

uppehållstillstånd. Migrationsverket ska också tillsammans med länsstyrelserna träffa 

överenskommelser med kommunerna om introduktionsplatser för dessa personer. 

Myndigheten ska även medverka vid bosättning och besluta om och betala ut statlig ersättning 

för flyktingmottagandet till kommuner och landsting. Länsstyrelserna överlägger med 

kommunerna i respektive län om introduktionsplatser och lämnar sedan underlag för 

överenskommelser, vilket ska undertecknas av kommunerna innan överenskommelsen är 

slutförd. Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp introduktionen i respektive län 

(www.migrationsverket.se).  

I nuvarande regering ligger Integrationspolitiken under Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet. Målen för integrationspolitiken är: 

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

bakgrund. 

• En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. 
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• En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de 

gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som 

alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.  

Enligt de politiska målsättningarna ska det utanförskap som fått fotfäste i Sverige brytas 

genom att underlätta för nyanlända flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt 

ska diskrimineringen bekämpas genom att bland annat anonymisera ansökningsförfaranden 

för att möjligheterna för personer med ett utländskt namn att kallas till intervju ska öka och att 

de därmed ska få ökade chanser till anställning. Den 1 juli 2003 kom en utökad 

diskrimineringslag som innebar att skyddet mot diskriminering utökades och nu gäller inom 

fler områden än på arbetsmarknaden och högskolan. Den 1 april 2006 kom också en lag som 

förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling av barn. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2279). 

Den nuvarande integrationspolitiken betonar arbetslinjen, där målet är att nyanlända 

flyktingar ska lära sig svenska och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen 

föreslår incitament för flyktingar som lär sig svenska och får en anställning på kort tid, samt 

för arbetsgivare som anställer flyktingar. Introduktionsperioden ska vara så kort som möjligt, 

och därefter ska ingen särpolitik denna grupp finnas, utan eventuellt ytterligare stöd ska ligga 

under den generella politiken (http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/70943).  

 

3.2 Kritik mot integrationspolitikens utformning  

Diaz (1997) kritiserar i sin rapport Primärintegration och bidragsberoende det han benämner 

invandrarnas primärintegration, det vill säga introduktionen för nyanlända flyktingar. Den 

huvudsakliga kritiken rör introduktionens dåliga administration, ineffektivitet och 

svenskundervisningens dåliga resultat, faktorer som leder till att en stor del av 

introduktionsprogrammets deltagare fortsätter att vara bidragsberoende efter avslutad 

introduktion (ibid.). Störningar i den primära integrationsdynamiken påverkar flyktingarnas 

integration i det nya landet och försvårar det mål som alla mottagningsorganisationer 

prioriterar högt, målet om självförsörjning. Rapporten visar ett tydligt samband mellan 

kommunikativ integration och ekonomisk integration, då flyktingar som uppvisat godkänt 

resultat på SFI-undervisningen har större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Diaz (1997) undersöker tendenser till marginalisering som mäts med måtten avsaknad av 

inkomster från både arbete och studier och avsaknad av godkänd SFI-undervisning (Diaz, 



 

 10

1997:83), med resultatet att 72 % riskerar att hamna i marginalisering efter avslutad 

introduktion. I studien definieras integration som ett tillstånd då invandrade individer uppnår 

en partiell eller fullständig jämlikhet med infödda individer i termer av deltagande i olika 

typer av sociala relationer som arbetsliv, boendeförhållanden och politik (Diaz, 1997: 31). 

Diaz (1997) definition av integration utgår från ”invandrarnas” tillgång till bestämda 

samhällsområden och ses i hans modell i huvudsak som ett socialt fenomen. Enligt Diaz 

(1997) bör en meningsfull analys av integration ta hänsyn till komplexiteten i den sociala 

verklighet i vilken integrationsprocessen sker. Han menar att ett utmärkande drag för 

primärintegrationen är att den individuella valfriheten under den första perioden i det nya 

landet är begränsad (ibid.). 

 

En lyckad integrationsprocess består av ett samspel mellan individens ansträngningar och 

samhällets insatser. I samhället pågår strukturella förändringar inom näringsliv, 

arbetsmarknad och offentlig sektor samt negativa attityder mot ”invandrare” bland många 

medborgare, vilket leder till svårigheter i integrationsprocessen och ger upphov till det som 

Diaz (1997) benämner marginaliseringskultur (Diaz, 1997: 37). Han ser marginaliseringen på 

arbetsmarknaden som av särskild betydelse, då den ekonomiska marginaliseringen inverkar på 

andra former av marginalisering av social, kulturell och medborgerlig karaktär. Diaz (1997) 

betonar vikten av den primära integrationen som sker under de första åren i Sverige, då den är 

avgörande för individens framtida villkor i det nya landet. Därför menar han att både 

måluppfyllelsen inom mottagandet samt tendenserna till marginalisering i samband med 

introduktionsperiodens slut är viktiga att analysera (ibid.). Han presenterar också förslag till 

förändringar. Ett av dem handlar om att utveckla nya myndigheter, både en myndighet på 

statlig nivå som bör stå för en effektiv utvärderingsmetod samt nya kommunala organisationer 

som samordnar mottagandet. Mellan dessa två myndigheter måste det finnas en funktionell 

och effektiv ansvarsfördelning. Han understryker hur viktig den första tiden i det nya landet är 

då motivation och självkänsla hos dem som invandrat bryts ner och att integrationen i 

samhället blir svårare ju längre tiden går. Diaz (1997) betonar att huvudmålet med den 

primära integrationen är att ge nyinvandrade bättre förutsättningar i samhället (ibid.). 

 

Riksrevisionens rapport Statliga insatser för nyanlända invandrare (RiR 2006:19), som 

presenterades nästan ett årtionde efter att Diaz (1997) publicerat sin rapport, visar på att 

problematiken med ett ineffektivt flyktingmottagande kvarstår. Det framkommer att 

regeringen varit otydlig i ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som arbetar med 
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introduktionen för nyanlända flyktingar, samt att Arbetsmarknadsstyrelsen och 

Migrationsverket inte styrt introduktionsförfarandet och kvalitetssäkrat 

introduktionsverksamheten på ett tillfredställande sätt. Studien kritiserar även det nu nedlagda 

Integrationsverket för att ha saknat kunskap om vilka introduktionsinsatser som är effektiva, 

samt att verket borde ha ställt större krav på både innehåll och kvalitet i de individuella 

introduktionsplanerna (RiR 2006:19). I den statliga utredningen Integrationens svarta bok 

(SOU 2006:79) presenterades förslaget om Integrationsverkets nedläggning. Bakgrunden till 

förslaget var att Integrationsverkets verksamhet hade motverkat sitt eget syfte med att skapa 

ett integrerat samhället och istället, genom att förstärka ett ”vi” och ”dom”- tänkande, lett till 

ökad segregation. Utredningen föreslår att arbetet för nyanländas etablering ska delas mellan 

två myndigheter, ett Introduktionsverk samt en myndighet för lika möjligheter och likvärdiga 

utfall (ibid.). Utredningen menar att introduktionsarbetet, både vad gäller planering, utförande 

och undervisning, bör utformas efter ett antidiskrimineringsperspektiv, och ger förslag till 

utbildning i antirasistisk teori för personer med institutionell makt i nyckelroller, så kallade 

grindvakter, samt för vissa yrkesutbildningar och fortbildning i antirasistisk teori för redan 

yrkesverksamma. Vidare anser utredningen att svenska för invandrare (SFI) bör förbättras, 

genom att till exempel erbjuda språkstudier som är relevanta för framtida yrkesutövning. Det 

förslås även att arbetet med kompletteringskurser bör utvidgas, genom att göra 

kompletterande kurser för invandrade akademiker till en reguljär verksamhet inom högskolan 

(ibid.). 

 

4. Diskrimineringens orsaker och verkningar 

För att få en inblick i de fenomen som ligger bakom kategoriseringen av Sveriges befolkning i 

”invandrare” och ”svenskar” samt de konsekvenser den här kategoriseringen kan få, kommer 

nedan att presenteras forskning som jag anser vara relevant för att se orsakerna till 

uppkomsten av diskriminering och förtryck.  

 

4.1 Förtryckets källa 

Människan har i alla tider skiljt ”oss” från ”de andra”, men då detta tänkande formade teorier 

där människosläktet delades in i olika raser med bestämda positiva eller negativa egenskaper 

fick det rasistiska effekter. Sverige har på många sätt bidragit till att forma tänkandet kring 
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”rasernas makthierarki”. Som exempel kan nämnas att vetenskapsmannen Carl von Linné på 

1700-talet delade in världens befolkning i fyra hierarkiskt stående ”raser” utifrån positiva och 

negativa egenskaper, där den vita människan, Europeus, stod högst och den svarta människan, 

Afer, stod lägst (Svanberg & Tydén, 1992). Trots att Sverige inte var en av kolonialmakterna, 

deltog Sverige i högsta grad i slavhandeln. Sverige hade en egen ö, Saint- Barthélemy som var 

ett centrum för slavhandeln (SOU 2005:56). Sverige var vidare det första land som genom 

riksdagsbeslut 1921 inrättade ett statligt institut för rasbiologi (Svanberg & Tydén, 1992). 

Rashygienismens utbredning under början av förra århundradet syftade till att definiera sig 

själv i förhållande till andra nationer under folkhemmets konstruktion. Positionen som det 

”nationella problemet” som inte ville inordna sig folkhemmet och dess samhällsordning, som 

”tattarna” och ”zigenarna” då intog, har idag ersatts med ”invandrarna”. Det är denna 

”rasernas hierarki”, som fick sitt uppsving under förra seklet, som ligger bakom dagens 

kulturrasism. Det finns en bild av att Sverige inte kan vara kolonialt därför att det aldrig hade 

kolonier, men förutom den faktiska ockupationen av andra territorier, så handlade 

kolonialismen om en ideologi som rättfärdigade kolonialiseringen genom att systematiskt 

skapa de koloniserade folken som ”de andra”. Sverige blev aldrig en kolonialmakt, men den 

koloniala andan finns högst närvarande i svensk idéhistoria (de los Reyes, Molinia & 

Mulinari, 2006). Tanken om rasmässiga skillnader har blivit svåra att utrota och är något som 

påverkar socialpolitik och flyktinglagstiftning än idag (Svanberg & Tydén, 1992). Flera 

teoretiker betonar vikten av att se till det förflutna för att förstå dagens problematik. Som 

exempel kan nämnas att Mohanty (2006) använder sig av begreppet avkoloniserad teori och 

med det menar att man måste se sambandet mellan olika former av förtryck och dess källa 

(ibid.). Det effektivaste sättet att reproducera den diskriminerande samhällsordningen är 

förnekandet. Förnekandet är högst närvarande i det svenska samhället, som gärna tillskriver 

rasismen något som förekommer långt borta, eller som bara lyfter fram en sida av Europas 

historia, som renässansen, den industriella revolutionen och demokratin, medan den andra 

sidan med slaveri, folkmord och kolonialism gärna ”glöms bort”. Både historia och vetenskap 

samt dagens samhällsstrukturer är grundat på främlingsandraism, där stigmatisering baseras 

på en kollektiv kategorisering av personer med invandrarbakgrund såsom religion, etnicitet, 

kultur eller hudfärg (Kamali, 2005a).  
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4.2 Kategorisering och diskriminering 

Sverige framställs som ett land med en homogen nationell kultur vilket leder till att människor 

som har sina rötter utanför nationens gränser betraktas som avvikande eller främlingar. Den 

nationella identiteten blir glorifierad och skapar därmed ett hinder för att erkänna och 

värdesätta andra former av identitetsskapande. På grund av detta kommer människor som 

genom internationella migrationer kommer till Sverige alltid att betraktas som främlingar och 

andra klassens medborgare (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006). Den rasistiska och 

nationalistiska diskursen är således ett av de största problemen för dagens svenska 

integrationspolitik, där Sveriges befolkning kategoriseras in i ”svenskar” och ”invandrare”, en 

rasifieringsprocess, som gör den första gruppen till ”vinnare”, och som för att behålla den 

rådande maktstrukturen inte vill kännas vid problematiken (Molina, 1997).  

Främlingsandraism är en del av människans sociokognitiva strukturer, med klassifikationer, 

fördomar och stereotyper, som används för att förstå världen, men där vilka som är ”vi” och 

vilka som är ”dom” inte kan reduceras till dessa psykologiska förklaringsmodeller, utan 

kräver en granskning av den del av vår historia som har beskrivits närmare ovan (Kamali, 

2005a). Kategorisering kan även leda till att personer, genom att inplaceras i en specifik grupp 

vilken tilldelas vissa egenskaper, också tilldelas de problem som från samhällets sida 

definierar denna grupp.  Detta kan leda till att personen i fråga känner maktlöshet inför sin 

situation. Med andra ord överförs problem som finns i de sociala strukturerna till individen 

ifråga (Pease & Fook, 1999).  

Strukturell/institutionell diskriminering är ett begrepp som beskriver både den avsiktliga och 

oavsiktliga diskriminering som sker inom samhällets viktigaste myndigheter och instanser, 

som exempelvis inom utbildningsväsen, politik, arbetsmarknad, socialtjänst, polis, media och 

boende (Kamali, 2005b). Den andrafiering som tilldelar människor med annorlunda etnisk 

eller kulturell bakgrund negativa egenskaper, som till exempel att vara mindre kompetenta, 

mindre civiliserade och mindra intelligenta, finns i samhällets alla institutioner och 

myndigheter och tjänar syftet att bibehålla rådande maktstrukturer. Detta underskottstänkande 

leder till en normalisering av diskrimineringen, vilket i sin tur kan förklara förnekandet av 

diskriminering och rasism i det svenska samhället. För att förstå den 

strukturella/institutionella diskrimineringen i samhället är det därför fundamentalt att granska 

den rådande maktstrukturen (Kamali, 2005a). En viktig aktör för att bibehålla institutioner 



 

 14

som etniskt homogena slutna rum är de personer som besitter viktiga positioner inom 

institutioner och myndigheter och därmed har stor makt över vilka som får tillträde eller inte 

till viktiga samhällsorgan. Diskrimineringen underminerar även legitimiteten hos 

samhällsinstitutioner, lagar och regelverk, vilket även leder till ett minskat intresse att 

engagera sig i dessa institutioner (ibid.).  

 

4. 3 Kultur och ”invandrarskapet” 

Enligt Yuval-Davis (2006) har kultur i den rådande diskursen blivit som en ”box” som 

innesluter dess gruppmedlemmar där man bortser från interna maktkonflikter och 

intresseskillnader som de över klass, kön, politiska eller kulturella gränser (ibid.). Därför är 

det i all samhällsanalys av stor vikt att använda sig av ett intersektionellt angreppssätt, där 

olika faktorer såsom kön, klass, och etnicitet, som kan ligga bakom ett problem beaktas (de 

los Reyes, Molina & Mulinari, 2006). Mångkulturalism är ett begrepp som ofta används för 

att på ett positivt sätt beskriva det svenska samhällets förändrade befolkningssammansättning 

och vars syfte har varit att främja olika etniska gruppers kulturer. Men begreppet har 

ifrågasatts då det i praktiken visat sig varit kontraproduktivt och lett till segregation istället för 

till integration (Ålund & Shierup, 1991). Intresset för olikhet gör att de processer som skapar 

dessa olikheter glöms bort. En stor del av forskningen om invandrare utgår till exempel från 

att det är individens observerbara egenskaper som förklarar social ojämlikhet. Därför är 

rasismen av stor vikt för att förstå social differentiering. Att bli medveten om rasism är av 

central betydelse för att förstå hur rasistiska ideologier präglar vår uppfattning om sociala 

fenomen. Kulturrasism avspeglas i en process där olikheter mellan människor görs till ett 

naturligt inslag i samhället och en strategi för att legitimera social ojämlikhet (de los Reyes, 

Molina & Mulinari, 2006).  

Genom att kultur ses som statisk blir ”invandrare” till en fast och oföränderlig individuell 

gruppmässig identitet. Även de personer som idag går under begreppet ”andra generationens 

invandrare” är fånge i invandrarbegreppet trots att den enda vandring de gjort för att komma 

till Sverige är från sina mödrars magar (Peralta, 2005: 199). ”Invandrare” blir ofta betraktade 

som ett oskrivet blad, ett barn som föds den dag då de ”vandrat in” i Sverige, och individens 

egenskaper, erfarenheter och historia blir osynliggjorda (ibid.). Människor som genom sitt 

”invandrarskap” inte uppfattas tillhöra nationen får även utsättas för att deras kunskaper och 

erfarenheter marginaliseras (Mulinari & Rätzel, 2006). Men liksom alla människor så har 
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”invandrarna” en historia, och har påverkats av barnuppfostran, utbildning, religion och 

politiskt system, den socialisationsprocess som är en viktig del i varje samhälle (Durkheim, 

1984). Invandring betraktas i västvärlden inte bara som en resa i rummet, utan också som en 

resa i tiden, där det har skett en förflyttning från ”primitiva” eller traditionella samhällen till 

”moderniteten” (Peralta, 2005). Den moderna ideologin har spridit sig överallt i världen och 

har påverkat och påverkar människorna oavsett deras religion, hudfärg och etnicitet, även 

människor som genom samma ideologi betraktas som ”mindervärdiga” och tillhörande 

”avlägsna kulturer” och ”raser”. Dessa idéer har ofta spridits genom koloniala krig och 

erövringar. Genom kontrollen över maktmedel har kolonisatörernas, och dagens västliga 

makters världsbild, fått tolkningsföreträde av vad som är rätt och fel. Europa och Väst var 

utvecklat för att ”vi” var bättre än ”de andra” och detta skapade en rasistisk kultur som 

dominerar än idag (Goldberg, 1993). Dessa synsätt hänger ihop med att vissa personer har 

ekonomiska och politiska intressen av den nuvarande världsordningen och precis som under 

kolonialtiden får de privilegier som inflytande och makt genom att reproducera de etablerade 

socioekonomiska och politiska systemen (Kamali, 2006). Fanon visar i sin klassiska bok, 

Svart hud, vita masker (Fanon, 1995) att när människorna från de före detta kolonierna 

kommer till kolonialländerna eller vad som kallas ”väst”, assimilerar de sig till den grad att de 

förnekar sitt eget ursprung, hudfärg, religion etcetera. De tar på sig en ”vit mask” för att inte 

betraktas som ”de andra” (ibid.). 

 

4. 4 Insida och utsida 

Genom att introducera begreppet det symboliska objektet försöker Azar (2006) öppna för en 

förståelse för den strukturella, och mer eller mindre omedvetna diskrimineringen som 

skapandet av gemenskaper tenderar att etablera. ”Invandrare” och ”svenskar” är två imaginära 

gemenskaper som betraktas stå som motsats till varandra, och vars yttersta kännetecken är 

knutna till dess relation till objektet. ”Svenskheten” blir det symboliska objektet som vissa 

anses ha naturlig rätt till, medan andra, genom exempelvis körkort i svenska, måste bevisa sin 

oskuld inför det brott ”invandrarskapet” ofta utmålas som och därmed även bevisa sin rätt att 

vara en del av ”svenskhetens gemenskap” (ibid.). Det symboliska objektet utgör ett slags 

schibbolet, som enligt dess ursprungliga betydelse innebär ett lösenord och kännetecken som 

avslöjar på vilken sida av gränsen som det enskilda subjektet står. Det symboliska objektet är 

oberoende av hur individen ser på sig själv eller agerar inför andra, då detta objekt står utanför 

subjektets direkta kontroll, som hudfärg, dialekt, kön, ögonform eller kroppsstorlek. Genom 
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det symboliska objektet förknippas individen med en gemenskap framför en annan. Att få del 

av det symboliska objektet innebär att man blir del av en ”helhet” (ibid.). Grekiskans 

symbolon betecknar just ett kännetecken genom vilket man kan identifiera subjektet som bär 

symbolen och verbet symballein betecknar akten där delar förs samman till en helhet. Den 

strukturella diskrimineringen har kommit att utesluta vissa per association snarare än per 

definition. Detta blir mer effektivt då gränsen mellan ”oss” som besitter makten och 

privilegierna i samhället har möjligheten att, om så krävs, förflytta denna gräns för att stänga 

ute ”de andra” från gemenskapen. Redan detta att räknas som ”äkta svensk” blir ett 

privilegium i sig. Kategorierna ”invandrare” och ”svensk” står i ett förhållande där insidan 

blir insida genom utsidan.  I nationalstaten som institution med myten och diskursen om ”dess 

äkta” folk, finns själva potentialen för direkt och indirekt diskriminering. Sverige är en strikt 

territoriell enhet, med ett formellt medborgarskap utan någon på förhand given inre identitet, 

en stat där alla människor har lika mycket värde, oberoende av ras, kön eller etnicitet. I 

praktiken ser det dock annorlunda ut, vilket Sveriges etnifierade maktordning är ett bevis på 

(ibid.). 

 

5. Att arbeta för förändring 

Även om personer med invandrarbakgrund som har kommit till Sverige inte är att betrakta 

som ”klienter” i begreppets traditionella mening, är de ändå inte heller att betrakta som 

sedvanliga medborgare, då de är i behov av samhällets insatser för att etablera sig i samhället. 

Detta ger det sociala arbetet möjligheter att kunna påverka integrationsprocessen för dessa 

grupper, både på ett individuellt och på ett strukturellt plan. Nedan introduceras tre perspektiv 

inom det sociala arbetet som kan öppna upp för reflektion om hur socialt arbete kan bedrivas 

för att leda till frigörelse för klienterna. 

 

5.1 Postmodernt socialt arbete 

Postmodernismen kritiserar de teorier som på ett förenklat sätt ser på verkligheten genom att 

presentera universalistiska sanningar. Pease och Fook (1997) försöker genom att införa ett 

nytt sätt att se på socialt arbete bli kvitt den maktlöshet3 som traditionellt socialt arbete kan ha 

på klienterna. Ett exempel på detta är kategoriseringsproblematiken som beskrivits närmare i 

föregående kapitel. Det postmoderna synsättet menar att det är i strukturerna som socialt 
                                                 
3
 min översättning: disempowering effect 
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arbete ska verka för förändring därför att det är där roten till många av individens sociala 

problem finns. Det handlar om, för att använda Foucaults begrepp, att komma ifrån den 

normaliserande makten (Pease & Fook, 1999:150). Pease och Fook (1999) anser att det 

postmodernistiska perspektivet ger bättre resultat i socialt arbete då det har större frigörande 

potential. Ett annat problem inom det sociala arbetet är den följd av maktlöshet som uppstår 

då individens livserfarenheter nedvärderas. I drive the theory, rather than being theory-driven 

(Pease & Fook, 1997:7) uttrycker författarna och menar med det att teorier måste skapas i 

praktiken genom interaktion och dialog samt att hänsyn måste tas till i vilken kontext det 

sociala arbetet ska tillämpas. Traditionellt socialt arbete har förenklat analysen av sociala 

problem genom binärt tänkande, att människor är antingen eller; överlägsen eller missgynnad, 

förtryckare eller förtryckt, har makt eller är maktlös (ibid.). För att komma ifrån dessa 

förenklade förklaringar av sociala problem krävs, menar de, en förståelse för komplexiteten 

och ovissheten som finns i det moderna samhället. Denna problemförståelse ska tillämpas i 

socialt arbete, genom att beakta komplexiteten i ett socialt problem och hur dess uppkomst har 

påverkats av olika faktorer som klass, makt, etnicitet, kön etcetera. En annan 

förändringsmetod som författarna lyfter fram är dekonstruktion. Detta är en radikal politisk 

analys som kan användas inom det sociala arbetet för att komma åt rådande diskurser och 

maktförhållanden och ifrågasätta dess ”sanningsposition”, och därefter utforma nya teorier 

och praktiker. Postmodern teori värdesätter mångfald och legitimerar olikhet. Det kan dock 

vara svårt att i det praktiska arbetet hylla mångfald och olikhet när det på strukturell nivå 

redan finns färdiga kollektiva lösningar för de på förhand kategoriserade grupperna. För att 

förändra arbetet krävs därför en förändring av den sociala organisationen (ibid.). 

 

5.2 Anti-rasistiskt socialt arbete 

Dominelli (1997) menar att den markanta ökningen i popularitet hos de högerextrema 

partierna sedan slutet av 1980-talet, har accentuerat behovet av ett anti-rasistiskt socialt 

arbete. Ett ”etniskt sensitivt” arbetssätt med begreppet ”mångkultur” som ett sätt att uttrycka 

jämlikhet mellan olika ”raser” och kulturer har visat sig vara kontraproduktivt, då ojämlikhet 

mellan olika etniska grupper inte försvunnit med att ”vita” lärt sig om etniska minoriteters 

seder, traditioner och religioner. Ett anti-rasistiskt socialt arbete kräver förändringar både på 

strukturell och på institutionell nivå. Detta för att bryta ner den organisatoriska och kulturella 

dynamik genom vilken rasismen reproduceras (ibid.). De los Reyes och Kamali (2005) visar 

på hur individer som motverkar och ifrågasätter institutioners praktiker straffas genom 
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exkludering och marginalisering. Detta bidrar till att den strukturella/institutionella rasismen 

blir seglivad i och med att den förankras i en uppsättning lagar, regler, rutiner och sociala 

praktiker (ibid.). Det anti-rasistiska perspektivet fokuserar på att förändra ojämlika sociala 

relationer mellan vita och svarta till jämlika. För vita som arbetar med ett anti-rasistiskt 

perspektiv handlar det om att bygga broar mellan svarta och vita genom att arbeta utifrån 

svartas perspektiv (Dominelli, 1997). Dominelli (1997) menar också att den existerande 

maktrelationen mellan socialarbetare och klient måste förändras, för att inte expertens röst ska 

ersätta den ”förtrycktas” röst. Det traditionella sociala arbetet bygger på ett antagande om 

falsk neutralitet om sociala och etiska frågor och bör göra sin värdegrund explicit och i den 

mån den inte innehåller ett anti-rasistiskt perspektiv, reformera den till en värdegrund som tar 

ett moraliskt och politiskt avståndstagande från alla sorters förtryck (ibid.). Personliga 

attityder måste förändras och en omfördelning av samhälleliga resurser komma till stånd för 

att eliminera rasismen i samhället. Ett anti-rasistiskt perspektiv i det sociala arbetet innebär att 

den nuvarande definitionen av socialt arbete måste förändras till en definition där inte 

förtrycket osynliggörs. Det sociala arbetet har också hävdat en ”objektivitet” som dolts av 

professionaliteten och där status quo varit något önskvärt (ibid.).  

 

5.3  Strukturellt socialt arbete 

Med utgångspunkt i Mullalys (1993) modell diskuterar Payne (2002) det strukturella sociala 

arbetet. Modellen bygger på att sociala problem är följden av en liberal-konservativ 

kapitalism och inte av individuella brister, utan att ojämlikhet och orättvisor är inbyggda i 

kapitalistiska samhällen. Förtrycket materialiseras genom att man utestänger vissa grupper 

från diverse resurser. Målet för det strukturella sociala arbetet är omvandling, att förändra 

samhällets strukturer istället för att enbart hantera konsekvenserna av dess dysfunktion. Målet 

är att skapa människor som är aktörer, vilka kan forma och skapa sina egna sociala strukturer, 

istället för betraktas som maktlösa objekt (ibid.). Strukturellt socialt arbete bör bedrivas både 

inom respektive utanför systemet. Socialarbetarna ska sträva efter att undvika att bete sig på 

ett sätt som gör dem själva till förtryckare, vilket kan bli en konsekvens av att de själva saknar 

makt i förhållande till samhället eller gentemot de sociala myndigheterna. Strukturellt socialt 

arbete innebär ett medvetandegörande som betyder reflektion över förtryckande sociala 

strukturer i syfte att förstå dem och hur man kan agera utifrån denna förståelse (ibid.). 

Omdefinition är en annan viktig metod som innebär att man hjälper klienterna att få insikt om 

de socialt förtryckande strukturer som ligger till grund för deras problem. Det handlar om att 
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presentera en alternativ social verklighet eller en ny definition av problemen. De ska också, 

enligt ett konfliktperspektiv, förändra den organisatoriska strukturen, då den både är ett 

verktyg och ett hinder för klienterna att komma ur sin maktlöshet. Socialarbetare bör 

ifrågasätta och konfrontera förtryckande handlingsmönster, samt de situationer som utgör ett 

hinder för arbetet genom de antaganden som patologiserar enskilda klienter istället för att man 

identifierar det strukturella förtrycket. Socialarbetarna bör förstå hur strukturella problem, 

som ojämlikhet och diskriminering, kommer till uttryck i organisatoriska kontexter och 

klienternas livserfarenheter (ibid.). 

 

6. Röster om integration och introduktion 

I resultat- och analysdelen kommer jag att presentera delar från de intervjuer jag genomfört 

under tre teman som utformats efter studiens syfte och frågeställningar. Dessa är; Betydelsen 

av integration, Upplevelsen av introduktionen samt Strukturella hinder, diskriminering och 

integration. Den del av studiens syfte och den frågeställning som berör respondenternas 

tankar kring förändringar för en lyckad integration av nyanlända flyktingar har jag försökt att 

belysa genomgående i analysen. Texten i citaten har i viss grad bearbetats, genom att små 

tilläggsord som förekommer i talspråk tagits bort. Jag har dock valt att i så stor utsträckning 

som möjligt behålla respektive respondents uttryck för att inte känslan av det levande samtalet 

ska gå förlorad. Vissa ord har jag markerat med fet stil, vilket indikerar att ordet i talet 

markerats genom att betonas extra. Jag benämner den ort där intervjuerna genomfördes för 

Staden. Handläggarna kommer som jag förklarat närmare i Etiska överväganden, benämnas 

Handläggare ett och Handläggare två och kommer inte beskrivas utifrån kön och ålder. 

Respondenterna som deltar i introduktionen har tilldelats de fiktiva namnen Mayada, Iman 

och Bashar. Mayada är en kvinna i tjugoårsåldern som kom till Staden från Irak för drygt ett 

år sedan, Iman är även hon i tjugoårsåldern och kom från Somalia till Staden för drygt ett år 

sedan, och Bashar är en man i fyrtioårsåldern som har bott fem år i Sverige, varav två år i 

Staden. Genom att Bashar fick vänta på att få uppehållstillstånd i tre och ett halvt år så 

påbörjade han introduktionsprogrammet först i juni 2006. 
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6.1 Betydelsen av integration 

 

”Integration? För mig det betyder att vi integrerar med svenska samhället, och vi lära oss 

reglerna. Hur man kan lära sig mer, jobbet, med framtiden, hur man öppnar vägen och hur 

man kan lära sig myndigheterna. Som jag har varit och knacka dörr utan att boka tid.” 

För Bashar handlar integration om ett sätt att finna vägen in i det svenska samhället. Han 

påtalar i citatet ovan samt vid flera tillfällen under intervjun att ”invandrarna” själva har ett 

stort ansvar för att få kunskap om samhällets strukturer och myndigheter för att ”integreras” i 

det svenska samhället. Hans resonemang anknyter till Diaz (1997) definition av integration 

som utgår från invandrarnas tillgång till vissa samhällsområden, samt att en lyckad integration 

uppstår i ett samspel mellan invandrarens ansträngningar och samhällets insatser. Mayada och 

Iman ser integrationsbegreppet som synonymt med kommunens integrationsenhet. De menar 

att Integrationsenhetens funktion är att hjälpa flyktingar, men beskriver sedan att de inte 

känner att de får den hjälp de behöver. Nedan följer ett exempel på hur Mayada uttrycker det: 

”Ja, jag tror dom måste ta hand om flyktingar (skratt).  Jag vet dom diskuterar med nya här 

som kommer, och dom bara lyssnar på dom. Om man behöver hjälp kan man gå där och 

fråga. Dom ska bestämma om du får eller nej, men dom alltid säger nej /…/” 

Båda handläggarna på Integrationsenheten reflekterar kring integrationsbegreppet och menar 

att namnet på deras enhet egentligen är missvisande, då det är introduktion för nyanlända 

flyktingar till det svenska samhället som är deras egentliga arbetsuppgift. De menar att det 

skulle vara positivt att byta namn till Introduktionsenheten. Handläggare ett formulerar det 

som följer: 

”/…/ Jag skulle kunna säga att ett bättre namn för oss på kommunen tror jag är 

Introduktionsenheten, att vi är en enhet som introducerar flyktingar in i kommunen. 

Integration handlar ju mycket också om att, som jag ser det, det är ju, i allra enklaste mening 

att det är två parter som ska interagera med varandra. Inte att en part ska på nått sätt, jag vet 

inte vad man kan säga, men liksom att det är bara en part som ska närma sig den andra, utan 

det är ju två parter /…./” 

Handläggare ett tar avstånd från tanken att majoritetssamhället ska ”integrera invandrarna”, 

den innebörd som begreppet fick i och med att integrationsbegreppets innebörd gick från ett 

begrepp som inkluderade alla medborgare till att bli en åtgärd för ”invandrarna” (SOU 

1996:55). Den syn som Handläggare ett har på integration, som interaktion mellan två parter, 
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kan härledas till hur den statliga utredningen SOU 1996:55 menar att integrationsbegreppet 

bör tolkas, det vill säga som en ömsesidig process som alla aktörer i samhället ska ansvara för 

(ibid.). Samtidigt kan synen på ”svenskar” och ”invandrare” som två parter bli problematisk 

genom att fokus i allt för stor utsträckning läggs på olikheter mellan grupperna och att 

heterogeniteten och interna maktkonflikter i grupperna glöms bort (Yuval-Davis, 2006). Detta 

kan bidra till att förstärka dagens kulturrasism, vilket i sin tur leder till att samhällets 

etnifierade maktstruktur reproduceras (Kamali, 2005a). Båda handläggarna visar dock i 

samtalet om integrationen medvetenhet om att kategoriseringen av Sveriges befolkning i 

”svenskar” och ”invandrare” kan vara problematisk. Handläggare ett berättar om de negativa 

attityder som nyanlända flyktingar kan möta från majoritetssamhället samt från ”invandrare” 

som bott i Sverige under längre tid och därmed ”blivit svenskar”, och hur dessa attityder 

försvårar för nyanlända flyktingar att etablera sig i det svenska samhället. När handläggare ett 

uttrycker att ”invandrare” som bott under lång tid i Sverige ”blir svenskar”, blir jag 

intresserad av vad handläggare ett lägger för innebörd i att ”vara svensk” och frågar därför 

när man blir svensk.  

Handläggare ett: ”Ja, när blir man svensk? Det är en mycket bra fråga. Jag har själv funderat 

över den. Och vill man bli svensk? Det är ju en annan fråga. Är det ett mål? Måste man bli 

svensk? 

Maria: Vad är svensk? 

Handläggare ett: Och vad är svensk? Ja, ytterligare en bra fråga. Finns det en svensk? 

Samtalet kan kopplas till Azars (2006) resonemang om ”svenskheten”. Han påtalar att Sverige 

är en territoriell enhet, med ett formellt medborgarskap som inte har någon på förhand given 

inre identitet, men att ”svenskhet” blir till ett symboliskt objekt exklusivt vissa människor. 

Genom att ”svenskheten” konstrueras per association snarare än per definition blir det 

symboliska objektet ”svenskhet” ett ännu starkare redskap för att exkluderar ”de andra”. 

Individens egen identitetsuppfattning styr inte till vilken gemenskap denne anses höra, utan 

det är samhället som genom individens yttre kännetecken som hudfärg eller dialekt, 

kategoriserar individer och tilldelar vissa det symboliska objektet ”svensk” medan andra ställs 

utanför ”svenskhetens gemenskap”.  

Handläggare två kommer i sitt resonemang om integration in på integrationspolitikens fokus 

att komma ut i yrkesverksamhet. 

”/…/ Jag tycker att det kan finnas en tendens ibland till att,  jaja bara dom får ett jobb så är 

allt frid och fröjd liksom, då är dom integrerade. Man måste fundera över vad integration är 

för någonting, vad är målet?  För mig är det inte så snävt att du är integrerad när du har fått 
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ett jobb och kan försörja dig själv, utan det finns ju andra bitar som kanske inte är så lätta att 

mäta. Alltså det är ju mycket lättare att mäta andelen som går ut i egen försörjning efter 

avslutat integration. Men vad har vi mer för mål med vårat jobb liksom, vad är det mer vi vill 

att dom ska ha med sig här ifrån. /…/” 

Handläggare två menar att integration handlar om mer än att få ett arbete, vilket kan jämföras 

med Diaz (1997) syn på integration som i huvudsak ett socialt fenomen, där hans definition av 

integration innebär deltagande av olika typer av sociala relationer som arbetsliv, 

boendeförhållande och politik (Diaz, 1996: 31). Båda handläggarna påtalar att regeringens 

arbetslinje har fått för stort fokus i integrationspolitiken och att integration ibland blir 

synonymt med att etablera sig på arbetsmarknaden. Handläggare ett menar att det är skillnad 

mellan flyktingmottagande och arbetskraftsinvandring men att denna skillnad sällan belyses i 

integrationsdebatten. Nedan följer ett exempel på hur handläggare ett uttrycker det: 

”/…/ Så länge vi tar emot flyktingar, kan vi aldrig tänka att det bara ska bli arbetskraft, det 

kan vi inte göra, utan det är ju av humanitära skäl. Då måste man göra en avvägning om vad 

det är vi vill i samhället.” 

Handläggare två påtalar att introduktionen med SFI, praktik och arbete är en metod som 

fungerar för en grupp av introduktionsdeltagarna, men att det måste finnas alternativ för de 

flyktingar som inte har möjlighet att genomgå introduktionsprogrammet så som det nu är 

organiserat. Här följer handläggare tvås resonemang: 

”/…/ Och då kan man inte bara stirra på en siffra och säga, ja om två månader ska du vara 

färdig med SFI:n för att vi har den gränsen. Herregud, har du blivit torterad eller så… Det är 

ju också en viktig sak, att det måste finnas resurser för att hjälpa dom som har svåra 

trauman. /…/” 

Komplexiteten i resonemanget som framkommer i citatet ovan kan kopplas till Pease och 

Fooks (1999) syn på hur det postmodernistiska perspektivet på socialt arbete kan användas i 

praktiken för att verka frigörande på klienten. De menar att det för att komma ifrån 

förenklingen av sociala problem samt användningen av kollektiva lösningar för en på förhand 

definierad grupp krävs en förändring av den sociala organisationen. Kommunen använder sig 

av en individuellt utformad introduktionsplan för att på så sätt se varje nyanländ flyktings 

förutsättningar och behov för etableringen i det svenska samhället. Men Handläggare två 

berättar om hur samarbetet med andra viktiga myndigheter i samhället är bristande och att det 

påverkar flyktingens introduktionsprocess negativt. I citatet ovan syftar Handläggare två till 

att landstinget inte varit tillmötesgående när kommunens integrationsenhet har försökt 

utveckla ett fungerande samarbete för att hjälpa människor som kommer till Sverige med 
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psykiska problem och svåra trauman. Det här förtydligar Pease och Fooks (1999) mening att 

det är i de sociala strukturerna som roten till individens problem kan hittas. Om de 

myndigheter som arbetar med introduktionen för nyanlända flyktingar tog till sig av den kritik 

som presenterats (Diaz, 1997; RiR 2006:19; SOU 2006:79) mot dess utformning och arbetade 

för ett ökat samarbete och en effektiv arbetsfördelning, så skulle enligt det postmodernistiska 

perspektivet (Pease & Fook, 1999) många av de problem som respondenterna ovan gett 

exempel på kunna motverkas.  

 

6.2 Upplevelsen av introduktionen 

Respondenterna uttrycker olika tankar om vad som är positivt respektive negativt med 

introduktionen. De tre respondenterna som deltar i introduktionsprogrammet upplever vissa 

av handläggarna på integrationsenheten som snälla och hjälpsamma, medan de beskriver hur 

andra handläggare endast uttrycker krav och måsten, och att de upplever det som ett hot när 

handläggarna påtalar att introduktionsersättningen uteblir om inte uttryckta krav genomförs. 

Iman beskriver detta på följande sätt: 

 

”/…/  Den andra handläggare som heter Lisa hon var jättesnäll. Hon pratade med dig, hon 

hjälper dig, hon säger, ja jag vet men jag kan inte. Men nu har jag en handläggare som säger 

att du måste göra allting. Du måste göra allt! /…/ Därför i skolan, om du går klockan två så 

ska lärare skriva att du går klockan två. Om du säger inte varför du går ska dom ta pengarna. 

Det är svårt för alla invandrarna när dom ska ta pengarna, för vi har inte jobb, vi bara tar 

pengarna från dom. /…/” 

 

Det upplevda hotet om att bli utan introduktionsersättning kan enligt det strukturella 

perspektivet på socialt arbete (Payne, 2002) uppfattas som att socialarbetaren blir 

”förtryckare” genom att handläggaren själv har riktlinjer från statlig nivå för vad som krävs 

för att flyktingen ska få sin ersättning och kan som i fallet ovan, försvåra mötet mellan 

handläggaren och flyktingen. Både Handläggare ett och Bashar berättar att det första mötet på 

introduktionsenheten innebär en genomgång av vilka rättigheter och skyldigheter som finns i 

det svenska samhället. Nedan illustreras det via ett citat från handläggare ett: 

 

”Då går vi kort igenom mottagandet. Först kort vår funktion, vi som jobbar där. Sen går vi 

kort igenom rättigheterna, vad man får, vad man kan få av oss i ersättning och till vad man 
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får. Och sen går vi igenom att man har ett introduktionsprogram, det är ju det med SFI, 

praktik, informationsprogrammet. Sen den andra delen skyldigheter, det är mer att man är 

skyldigt att närvara, att man behöver vara närvarande för att man ska få ut den här 

ersättningen. /…/” 

 

I början av introduktionsprogrammet utarbetas en introduktionsplan, i samarbete med en 

representant för arbetsförmedlingen, ett redskap som ska följa med flyktingen under de två år 

som introduktionen pågår. Där görs först en kartläggning av flyktingens tidigare studier, 

arbetslivserfarenhet och av eventuella arbetshinder, som exempelvis ett funktionshinder, och 

sedan formuleras mål och delmål utifrån flyktingens önskemål. Under de första sex 

månaderna är det mottagningsgruppens ansvar att introducera flyktingen till det svenska 

samhället, och efter det tar etableringsgruppen vid, vilka i större utsträckning fokuserar på 

praktikverksamhet och etablering på arbetsmarknaden. Handläggare två betonar att det på 

grund av den stora omställningen i livet kan vara svårt att redan efter några veckor uttala mål 

för framtiden, men menar ändå att det finns ett gemensamt mål för det flesta flyktingar, 

nämligen att lära sig språket och att få ett arbete. 

 

”Alltså det första alla säger när dom kommer är att jag vill lära mig svenska och jag vill 

skaffa mig ett jobb. Det är nästan undantagslöst.” 

 

Att det svenska språket är av stor betydelse visar Diaz (1997) studie genom att det finns ett 

starkt samband mellan kommunikativ integration och ekonomisk integration. Hans mått för 

marginalisering innefattar avsaknad av inkomster från både arbete och studier och avsaknad 

av godkänd SFI-undervisning (Diaz, 1997:83). Språket är en faktor som alla respondenter 

anser har stor betydelse för integrationen i samhället. Men liksom tidigare forskning (Diaz, 

1997; RiR 2006:19; SOU 2006:79) så riktar Iman, som själv deltar i SFI-undervisningen, en 

del kritik mot dess utformning. Iman kritiserar skolans långa skoldagar, som genom att det 

enda som står på schemat är svenska blir långtråkiga, samt att största delen av 

kommunikationen på grund av klassens sammansättning förs på annat språk än svenska. Iman 

anser också att hon lärde sig bättre svenska på informationsprogrammet, eftersom att hon där 

tvingades prata svenska för att göra sig förstådd. 
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”/…/ Det är bra där för dom ska prata, du ska träna att prata.  Men här vi är alla invandrare, 

vi pratar arabiska, somaliska, engelska. Om jag vill prata jag ska bli blyg. Jag har glömt allt 

som nu.” 

 

Mayada däremot har ett positivt intryck av SFI-undervisningen, då hon tycker att lärarna är 

bra och det samtidigt är den plats där hon träffar sina vänner. Introduktionsprogrammets 

utformning uttrycker däremot både Iman och Mayada ett stort missnöje över då de upplever 

stora svårigheter för att avancera i introduktionsprocessen, det vill säga att ta sig vidare från 

SFI-undervisningen till andra studier eller yrkesverksamhet.  Den svenska regeringens 

integrationspolitik har som målsättning att introduktionen ska vara så kort som möjligt 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/70943).  Även om kommunens introduktionsprogram i 

den stad där studien genomfördes utgår från regeringens riktlinjer och pågår under högst två 

års tid, så upplever respondenterna som deltar i introduktionen programmet som en lång och 

utdragen process. De menar att allt tar tid och att de ständigt får höra från handläggarna på 

Integrationsenheten att de måste vänta. De måste vänta på att få avancera mot högre studier, 

vänta på att få praktik och vänta på att få ett arbete. Det kan illustreras genom ett citat från 

Iman: 

 

”/…/ För jag måste klara min SFI, och det tar lång tid. Och sen om jag vill studera vid 

universitetet, jag måste gå till svenska som andra språk, och det tar långt tid också. Det är 

lång tid. Och de ska titta på ditt betyg. Dom sa till mig, du måste kanske först göra en gång 

till gymnasiet, för det passar inte Somalia Sverige /…/ Om du vill göra praktik, bara med 

gamla människor, men jag vill inte! Jag vill resebyrå eller turist. Nu jag vet inte vad jag ska 

göra.” 

 

Förutom att ovanstående citat belyser hur Iman upplever introduktionen som en lång och 

komplicerad process så visar det även på den begränsade valfriheten som Diaz (1997) menar 

är karaktäristisk för introduktionen för nyanlända flyktingar. Vilka praktikplatser som erbjuds 

kan även betraktas som en del av den strukturella/institutionella diskrimineringen som finns i 

samhället (Kamali, 2005a), och får som följd att Iman upplever målet att arbeta inom turism 

som svårt att uppnå.  Genom att också betrakta Iman och Mayadas situation utifrån ett 

intersektionellt perspektiv (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006), så kan deras position 

som unga, ”invandrare” och kvinnor även innebära att de hamnar i en ännu svårare situation. 

Iman och Mayada utrycker även att introduktionens begränsningar bryter ner deras 
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självförtroende samt att de drömmar och mål de haft när de fått vetskap om att de fått 

uppehållstillstånd i Sverige försvunnit då förutsättningarna i det svenska samhället visat sig 

vara mycket svårare än de föreställt sig innan ankomsten till det nya landet. Mayada uttrycker 

det så här: 

 

”Jag känner nu jag lever bara för att lära mig svenska. Inget annat. Jag känner jag ska inte 

få någon praktik, något jobb, varför jag lever? Varför jag lever? Så, jag vet inte, kanske finns 

det andra som tycker om det här livet, men jag tänker att det är ett tufft liv här. /…/” 

De tre respondenter som deltar i introduktionen har fört fram sina åsikter om hur de ser på 

dess upplägg och menar att det inte har skett några förändringar utifrån deras önskemål. Iman 

anser att handläggarna måste på lyssna på flyktingarna och sätta sig in i deras situation för att 

kunna hjälpa dem: 

”/…/ Dom måste tänka samma som invandrare, inte handläggare, dom måste förstå varför 

dom gick till skolan, varför dom har tråkigt. För förut vi har problem. När du har krig i ditt 

land, ibland du känner och tänker att det är tråkigt att gå till skolan. /…/” 

Detta anknyter till Dominellis (1997) anti-rasistiskta perspektiv på socialt arbete, där hon 

menar att vita måste arbeta utifrån svartas perspektiv. Hon menar att vita socialarbetare inte 

utvecklar sitt arbete och motverkar diskriminering och förtryck genom att lära sig om andra 

kulturer och använda sig av ett ”etniskt sensitivt” förhållningssätt. Dominellis (1997) 

resonemang om att det sociala arbetet inte  i tillräckligt hög grad belyst de svartas perspektiv, 

kan även kopplas till avsaknaden av en skriftlig och strukturerad utvärdering av 

introduktionsprogrammet i den kommun där studien genomfördes. Detta kan betraktas som ett 

exempel på att flyktingens erfarenheter och perspektiv inte lyfts fram. Handläggare två 

berättar om att det vid introduktionsprogrammets slut förs ett samtal där flyktingen får komma 

med åsikter om programmet, men betonar att en skriftlig och mer strukturerad utvärdering 

skulle medföra att deltagarna i introduktionen har lättare att vara uppriktiga i sina åsikter om 

programmet. Nedan följer hur handläggare två uttrycker det: 

 ”Det man gör som handläggare är att innan dom försvinner härifrån så har man ett samtal 

då man frågar hur dom har upplevt det, men det är liksom inte att dom får fylla i själva /…/  

Men jag skulle personligen önska att vi skulle få fram en mer strukturerad utvärdering för att 

kunna ta tillvara på de personerna som ändå är vår målgrupp. /…/” 
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Att det inte finns en strukturell utvärdering av introduktionsprogrammet visar tydligt hur 

”invandrares” erfarenheter och åsikter marginaliseras genom stigmatiseringen som 

”invandrarskapet” innebär (Mulinari & Rätzel, 2006). Dominelli (1997) vill genom att införa 

ett anti-rasistiskt perspektiv i socialt arbete förändra relationen mellan klient och 

socialarbetare. Detta för att ”expertens” röst inte ska ersätta ”den förtrycktas” röst. Det är 

rimligt att bedöma det som att en strukturerad utvärdering skulle kunna vara ett steg i rätt 

rikting för att förändra den rådande maktrelationen mellan socialarbetaren och flyktingen 

enligt ett anti-rasistiskt perspektiv. Diaz (1997) betonar vikten av att analysera mottagandet, 

samt introduktionens måluppfyllelse, då den första tiden i Sverige är avgörande för den 

långsiktiga integrationen. För att introduktionen ska fungera på ett effektivt och stärkande sätt 

för både individ och samhälle, är det av stor vikt att tillvarata den kunskap och de erfarenheter 

som finns hos de personer som genomgått introduktionen. Handläggare två berättar vidare om 

att det i arbetsgruppen på Integrationsenheten finns människor som själva har kommit till 

Sverige som flyktingar och som uttryckt att det finns vissa saker som hade underlättat för dem 

under den första tiden i Sverige, vilket ytterligare belyser behovet av en strukturerad 

utvärdering. Nedan följer handläggare tvås tankegångar: 

”/…/ Men dom personerna vi har som jobbar hos oss som själva har någon form av 

flyktingerfarenhet på något sätt, dom säger ju ofta att det är mycket man kan göra i början. 

Hade dom fått den och den hjälpen i början så skulle dom kanske snabbare, så att säga, 

avancera eller utvecklas. Men det kan man ju inte dra några generella slutsatser utifrån. För 

att det är ju deras personliga åsikter, och nu pratar jag om fyra personer liksom. Men man 

måste ändå lyssna tror jag. Självklart så ska man lyssna på människor som har erfarenheter.” 

Integrationsverket lades ned den första juli 2007 och sedan dess har det skett en 

omorganisering av vilken myndighet som ansvarar för vilken del i flyktingmottagandet. 

Länsstyrelsen är den myndighet som ska ansvara för uppföljningen av introduktionen 

(www.migrationsverket.se). Detta var också något som bägge handläggarna syftade till när 

jag frågade om hur utvärderingen av introduktionsprogrammet ser ut. Det visade sig dock, 

genom den information jag fick då jag genomförde en informantintervju med en tjänsteman 

på Länsstyrelsen, att utvärderingen som Länsstyrelsen ansvarade för enbart är uppföljning på 

strukturell nivå där exempelvis antalet introduktionsplatser som respektive kommun har att 

erbjuda, samt möjligheter till boende och arbetstillfällen, utvärderas. Inte heller i 

Länsstyrelsens uppföljning fick de personer som själva genomgått introduktionen utvärdera 

introduktionsprogrammet samt komma med kritik och förslag till förändringar. 



 

 28

 

6.3 Strukturella hinder, diskriminering och integration 

Den strukturella/institutionella diskrimineringen som finns i det svenska samhället (Kamali, 

2005a) och en otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna under introduktionsperioden 

(Diaz, 1997; RiR 2006:19) försvårar för ”invandrarna” att etablera sig i Sverige. I intervjuerna 

berättar respondenterna om olika situationer där strukturerna sätter stopp för ”invandrare”. 

Det blir tydligt att det krävs ett arbete med att förändra samhällets strukturer, då ett samhälle 

som enbart försöker hantera konsekvenserna av dessa hinder (Payne, 2002) orsakar stort 

lidande, samt att ett arbete som har som mål att eliminera roten till ett problem blir mycket 

mer effektivt (Pease & Fook, 1997). Handläggare två berättar om arbetsförmedlingens ovilja 

att samarbeta med integrationsenheten och hur deras krav på godkänd SFI, har lett till att 

personer som deltar i introduktionen inte fått skriva in sig på arbetsförmedlingen eftersom de 

på grund av ”bristfällig” svenska inte ansetts stå till arbetsmarknadens förfogande. Därigenom 

har introduktionsdeltagarna inte haft möjligheten att ta del av arbetsmarknadsåtgärder som 

exempelvis plusjobb, därför att denna åtgärd har krävt att man ska ha varit inskriven på 

arbetsförmedlingen i minst två år. Efter påtryckningsarbete från Integrationsenhetens personal 

har nu arbetsförmedlingen förändrat sina krav. Handläggare två uttrycker nedan hur den 

språknivå som krävs för att komma ut i yrkesverksamhet beror på respektive arbetsgivares 

krav: 

 
”/…/ Och perfekt svenska, det är ju ingen som kan avgöra vad är det. Det är liksom att man 

ska vara född i Sverige och prata som du och jag gör, eller är det något annat. Alltså det är ju 

så otroligt diffust (skratt). Det är ju också olika vad arbetsgivaren tycker är tillräcklig 

svenska. /…/” 

Här beskrivs tydligt hur kravet på språknivå är flytande och används som en markör för vilka 

som betraktas som en del av ”oss” och vilka som exkluderas. Arbetsgivarna har makten i sina 

händer att själva besluta vilka som har ”tillräcklig svenska”. Detta exempel kan förstås vidare 

utifrån Azars (2006) resonemang om hur den skiljelinje mellan vilka som står utanför 

respektive ingår i ”svenskhetens gemenskap” inte är tydlig och därmed blir ett ännu starkare 

redskap för att diskriminera ”de andra”. Ett annat exempel på samma problematik är 

Handläggare etts beskrivning av hur en kvinna som kan både spanska och svenska flytande 

och jobbar som tolk hindras från att gå på universitetet på grund av att hon inte har betyg i 

engelska. Här följer Handläggare etts beskrivning av situationen: 
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”/…/ Sen kan man ändå inte komma in på universitetet för att det fattas engelska. Så 

universitetet har byggt barriärer, kommunen, vi bygger barriärer. Jag tror inte att det finns 

en illvilja /…/  Det är strukturen, strukturell diskriminering va. /…/ ” 

Handläggare etts uttalande illustrerar verkningarna av att regelsystem som gör att många 

människor begränsas i sina val. Det har förts en diskussion om den strukturella/institutionella 

diskrimineringen är oavsiktlig eller inte (Azar, 2006; Kamli, 2005a). Även om handläggare ett 

inte tror att de exkluderande strukturerna bygger på illvilja, så har det i forskning framkommit 

(Kamali, 2005a) att de grindvakter som arbetar inom viktiga institutioner i samhället 

reproducerar en etnifierad maktstruktur för att bibehålla sin egen maktposition. Bashar menar 

att det är regeringen som bär skulden för de problem som skapas genom att inte ”invandrare” 

får jobb. När jag frågar honom vad regeringen ska ändra på för att det ska bli bättre för 

flyktingarna så svarar han att det bästa regeringen kan göra för att komma ifrån de problem 

han beskriver är att stoppa invandringen av muslimer.  

”Jag vet inte bra om reglerna, men jag tror att, det är mitt åsikt, om Sverige vill integrera, 

flyktingar och invandrare med svenskarna så är det bättre att stoppa muslimiska, islamska 

flyktingar till Sverige. För det kommer, jag tycker att i framtiden efter tjugo trettio år, dom 

kommer hata. Nu, jag tror för två tre månader sen, dom hatade en svensk författare. Det var i 

Irak de hatade, men i framtiden dom kommer hata i Sverige. /…/” 

Bashar är själv muslim och detta ställningstagande om att Sverige borde stoppa invandringen 

av muslimer för att förbättra integrationen är något som han återkommer till upprepade gånger 

under intervjun. Förekomsten av förnekandet av sin egen religion och sitt eget ursprung kan 

kopplas samman med Fanons (1995) resonemang om att vissa människor väljer att assimilera 

sig till den grad att de tar på sig en ”vit mask” för att inte betraktas som ”de andra”. 

”Invandrare” betraktas ofta som ”ett oskrivet blad” när de kommer till Sverige (Peralta, 2005), 

men har liksom alla människor påverkats av det samhälle där de växt upp (Durkheim, 1984). 

Den moderna ideologin påverkar också människor som genom samma ideologi betraktades 

som ”mindervärdiga” och tillhörande ”avlägsna kulturer” och ”raser” (Goldberg, 1993), vilket 

kan leda till, som i Bashars fall, att även individer som ”tillhör” dessa grupperna kan uttrycka 

rasistiska och diskriminerande idéer. 

Mayada, Bashar och Iman har själva inte känt sig diskriminerade utan har endast kommit i 

kontakt med ”svenskar” som har varit snälla och tillmötesgående. Att de inte har upplevt 

diskriminering kan även bero på att den kontakt de har med ”svenskar” är begränsad. 

”Invandrargrupper” blir ofta marginaliserade genom att de här grupperna hänvisas till 

områden där det inte bor några eller ett fåtal ”etniska svenskar”, vilket även leder till att 
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kontakten med ”etniska svenskar” är näst intill obefintlig (Kamali, 2005b). Både Iman och 

Mayada berättar om att deras sociala liv utanför skolan är väldigt begränsat. Så här beskriver 

Mayada situtationen: 

”De säger att jag ska träffa andra, men när ska jag träffa andra? Jag är i skolan och sen 

hem. Träffa gamla? Som sitter och gråter, och så ska jag sitta med dem och gråta.” 

Bashar som har två vänner som diskriminerats i sin yrkesutövning som läkare och inom 

hemtjänsten berättar: 

”/…/ Han hade specialist i hals, öra. Han heter Ahmed. /.../ Och han arbetar och han kämpar 

mer än svenskar som jobbar här. Men när man ser, man arbetar på ett riktigt jobb och 

kämpar mycket, och sen dom kommer och säger, du är invandrare, och du är flykting. Man 

blir trött. Man tycker inte om arbetet så länge /…/” 

”/…/ Och han blev hemtjänst. Han sa, vi gick till en dörr till en tant. Och tanten sa, du får 

inte komma in, du är smutsig. Och han känner sig trött. Man känner att man blir trött på detta 

jobb. /…/  Man känner sig som främling här. Det är regeringspolitiken. Och dom pratar om 

integration, och sen dom gör detta saker med invandrare och flyktingarna.  När man känner 

sig som främling här, som det inte är ditt riktigt land. Det är en del av regeringspolitiken.” 

Det här är två tydliga exempel på hur människor, som betraktas som annorlunda den 

normerande ”svenskheten”, stigmatiseras och diskrimineras (Azar, 2006; Kamali, 2005a). Det 

framkommer också att regeringens fokus på att komma ut i arbete, inte per automatik leder till 

att ”invandrarna” känner sig som en del av det svenska samhället. De diskriminerande och 

rasistiska attityderna som finns i samhället gör att, som i exemplet med Bashars vänner ovan, 

”invandrare” känner sig som främlingar i Sverige trots att de har kommit ut i yrkesverksamhet 

och därmed blivit ekonomiskt integrerade (Diaz, 1997). Bashar beskriver hur hans vänner 

upplever en trötthet genom att de i majoritetssamhällets ögon alltid betraktas som 

”invandrare” eller flyktingar trots att de har levt länge i Sverige. Detta kan i sig betraktas som 

diskriminering. Diaz (1997) betonar arbetsmarknaden som en viktig del i 

integrationsprocessen, men då den strukturella/institutionella diskrimineringen och 

allmänhetens rasistiska attityder (Kamali, 2005a) lever vidare, så uteblir den sociala 

integrationen som enligt Diaz (1997) studie är minst lika viktig för ”invandrarnas” integration 

i samhället. 

Båda handläggarna betonade vid flera tillfällen att ett stort problem för en lyckad integration 

av nyanlända flyktingar är de attityder och den rädsla för det som upplevs som annorlunda 

och främmande, och då syftade de på ”etniska svenskars” bemötande av ”invandrargrupper”. 

Speciellt komplicerad, anser handläggarna att situationen blir då dessa attityder återfinns hos 



 

 31

personal på arbetsförmedlingen och inom landstinget, genom att dessa personer har stor makt 

över flyktingarnas möjligheter att få ett arbete och att få tillgång till sjukvård. De menar att 

det krävs ett förändringsarbete, men att det är otydligt vem som har ansvaret för att vara 

”attitydförändraren”. Här följer en del av handläggare tvås tankar: 

”/…/ För det finns så mycket fördomar. Otroligt mycket fördomar, både på institutionell nivå, 

och på vardaglig nivå. Ja det är ju mer än en gång som man har blivit ganska frustrerad och 

förbannad när man i kontakten med olika instanser i samhället möter dom här förutfattade 

meningarna, fördomarna och vardagsrasism liksom/…/ Så att, ja som sagt, det jag vill komma 

till är väl att jag skulle önska att vi hade mer tid att lägga på såna frågor. För i dagsläget så 

vet jag inte riktigt vem som har det ansvaret gentemot allmänheten att vara den här 

informationsbanken, attitydförändraren /…/” 

Handläggarnas resonemang kan kopplas till Dominellis (1997) uppfattning om att 

attitydförändringar på individuell nivå måste komma till stånd för att rasismen i samhället ska 

elimineras. Citatet ovan belyser även vikten av utbildning i anti-rasitisk teori för personer som 

besitter nyckelfunktioner inom samhällets myndigheter och institutioner. Payne (2002) menar 

att det strukturella sociala arbetet bör arbeta mot förtryck genom att reflektera över de 

förtryckande sociala strukturerna, för att förstå dem och sedan bättre kunna agera utifrån 

denna förståelse. Det påminner både om Pease och Fooks (1999) postmodernistiska 

perspektiv där de sociala strukturerna ses som roten till individens problem och Dominellis 

(1997) anti-rasistiska perspektiv där hon betonar att förtrycket inte får osynliggöras.  

 

7. Reflektioner kring integration,  introduktion och socialt 

förändringsarbete 

Den här studien visar att brister som introduktionsdeltagarna lyfter fram, som exempelvis 

begränsat utbud av praktikplatser och en komplicerad och långdragen utbildningsprocess för 

att nå högre studier, står i nära relation till de strukturella hinder för integration som finns i 

samhället. Handläggarna talar om att det i hela samhället finns attityder, diskriminering och 

fördomar som synliggörs genom att exempelvis kommunen, arbetsförmedlingen och 

landstinget uppvisar ett motstånd till att förändra rådande strukturer utifrån de nyanländas 

behov. Således kan individens diskriminerande attityder betraktas som roten till uppkomsten 

av strukturella hinder som nyanlända flyktingar möter när de ska etablera sig i det svenska 



 

 32

samhället. De två handläggarna menar att integration handlar om att mötas och Bashar menar 

att integration är ett sätt att lära sig att öppna vägen till det svenska samhället. De hinder inom 

samhällets myndigheter och institutioner som studien påvisar, stänger dock ofta vägen för 

”invandrarna” och leder till att ”svenskar” och ”invandrare” möts i väldigt liten utsträckning. 

Studiens empiriska underlag har visat att det finns handläggare som är medvetna om 

strukturella hinder, rasism och diskriminering. Att vara medveten om samhällets förtryckande 

strukturer är enligt det strukturella perspektivet på socialt arbete grunden för att utveckla ett 

socialt arbete som verkar för förändring av förtryckande strukturer (Payne, 2002). Således kan 

handläggarnas medvetenhet betraktas som en bra utgångspunkt för att motverka utanförskap 

och marginalisering. 

 

 Integration är ett begrepp och en politik som har praktiserats över tre decennier med syfte att 

skapa ett samhälle, men som har fått motsatt verkan då samhället har gått mot en alltmer 

segregerad struktur (SOU 2006:79). Handläggarna ifrågasätter vidare målet med 

integrationen. Integration har, genom att regeringens integrationspolitik i stor utsträckning 

betonar arbetslinjen, näst intill blivit synonymt med att komma ut i yrkesverksamhet. Den här  

studien visar att även om en nyanländ flykting lyckas etablera sig på arbetsmarknaden leder 

diskriminerande och rasistiska attityder till att en del av regeringens mål med 

integrationspolitiken, som är att skapa en samhällsgemenskap där olikheter ska respekteras, 

inte uppfylls. Orsakerna till ”främlingskapet” kan vi enligt Mohantys (2006) resonemang 

förstå genom att vi betraktar vår historia och vårt samhälle med öppna ögon och inte blundar 

för den delen av sanningen som går emot den svenska självbilden, utan istället erkänner att 

det finns diskriminering och rasism i samhället. Forskning, däribland den statliga utredningen 

Sverige inifrån- röster om etnisk diskriminering (Kamali, 2005b), har genom att ta del av 

erfarenheter från människor som lever i storstädernas marginaliserade förorter visat att etnisk 

diskriminering är ett faktum. Både anti-rasistiskt socialt arbete (Dominelli, 1997) och 

strukturellt socialt arbete (Payne, 2002) betonar att samhällets förtryckande strukturer måste 

synliggöras för att verka frigörande på klienterna. Utifrån deras resonemang kan frågan ställas 

om handläggare som arbetar med nyanlända flyktingars introduktion till det svenska samhället 

verkligen synliggör den strukturella/institutionella diskrimineringen. Vad skulle det få för 

effekter om nyanlända flyktingar genom introduktionsprogrammets handläggare tidigt fick 

kännedom om förekomsten av diskriminering i samhället? Enligt Pease och Fook (1999) kan 

medvetandegörande om samhällets diskriminerande strukturer leda till ökat motstånd bland 

dem som drabbas av förtrycket.  
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Den här studien, liksom tidigare forskning, har visat att det är i strukturerna som problemet 

med ”invandrarnas integration” i det svenska samhället ligger.  Ett möjligt sätt att betrakta 

begreppet strukturer är att från det gå vidare och även inkludera människors tankestrukturer. I 

Kamalis (2005a) analys av marginalisering och utanförskap framkommer att samhället består 

av människor som kategoriserar för att få ett grepp om den omgivande verkligheten. Men då 

denna kategorisering leder till att människor delas in i grupper utifrån etnicitet, kön eller klass 

och att det i sin tur påverkar vilken position i samhällets makthierarki en grupp får tillträde till 

så blir kategoriseringen högst problematisk.  Således kan tankens strukturer betraktas som ett 

av de största problemen för att skapa ett samhälle med samma villkor och lika möjligheter 

oberoende av etnisk bakgrund. Utifrån studiens fynd bör fokus för integrationspolitiken med 

att skapa ett samhälle där alla i praktiken har lika möjligheter, ligga på att bekämpa 

diskrimineringen och rasismen som finns i Sverige. Jag vill vidare koppla samman 

ovanstående resonemang med hur integration definieras enligt nationalencyklopedin: process 

som leder till att skilda enheter förenas (www.ne.se) och sedan jämföra det med betydelsen 

av verbformen av symbol, som Azar (2006) använder i sin diskussion om det symboliska 

objektet, symballein: akten där delar förs samman till en helhet. De här två definitionerna 

uppvisar en stor likhet. En reflektion kring likheten i definition mellan integration och 

symballein, är den funktion ”svenskheten” får som det symboliska objekt som ska delas, men 

som bara tillåts delas av vissa och därmed får en exkluderande funktion. Integration fortsätter 

därmed att vara ett begrepp som i grunden står för assimilation till det symboliska objektet 

”svenskhet”. Således blir bilden av ”svensken”, även den en del av tankens strukturer, ett av 

de största problemen för att skapa ett samhälle med lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2279). Hur ska vi då gå vidare? Hur ska vi skapa ett samhälle? 

Ett möjligt svar på frågan är uttrycket bortom vi och dom. Ett uttryck som visar vägen mot ett 

samhälle där alla människor som bor i Sverige ingår i detta vi. Människor med makt avsäger 

sig dock inte gärna sin privilegierade position, vilket leder till att vissa åtgärder från statlig 

nivå kan vara nödvändiga. I Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) föreslås bland annat att 

regeringen ska införa rekryteringsmål för statliga myndigheter för att organisationen ska 

avspegla den svenska befolkning samt att utbildning av vissa yrkesgrupper enligt ett anti-

diskrimineringsperspektiv ska bli obligatoriskt (ibid.). Om Sveriges 

befolkningssammansättning representeras i samhällets myndigheter och institutioner blir 

möten mellan människor, som genom Sveriges segregerade samhällsstruktur idag sker i liten 

utsträckning, en del av vardagen. Den dag då en jämn representation av befolkningen i 
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samhällets maktstruktur blir verklighet, så kommer det symboliska objektet ”svenskhet” 

förhoppningsvis att förändras och därmed även kategoriseringen i ”vi” och ”dom”.  

Den här studien har gett mig en större insikt i de orsaker som ligger bakom ”invandrares” 

utanförskap och det svenska samhällets segregerade struktur. Studien visar på vikten av ett 

välorganiserat introduktionsprogram för att ge nyanlända goda förutsättningar för deras 

fortsatta liv i Sverige. Genom att respondenterna påtalar brister i introduktionsprocessen i den 

kommun där studien genomfördes, skulle det vara intressant och viktigt att genomföra studier 

kring upplevelsen av introduktionen även i andra kommuner. Detta för att möjliggöra en 

jämförelse av introduktionsprogrammens utformning i respektive kommun, samt en 

jämförelse av på vilket sätt programmen påverkar nyanlända flyktingars deltagande i 

samhällslivet, såsom att komma ut i yrkesverksamhet och att komma vidare till högre studier. 

I studien framkommer att det inte finns någon strukturerad utvärdering av introduktionen i 

den kommun där studien genomfördes, vilket i sig kan betraktas som en form av 

diskriminering, då inte ”invandrares” erfarenheter och åsikter beaktas. Diaz (1997) påtalar 

vikten av att utvärdera måluppfyllelsen av flyktingmottagandet då den första tiden i Sverige är 

av stor betydelse för flyktingens etablering i det svenska samhället. Därmed är det även av 

intresse att granska om det i andra kommuner finns en strukturerad utvärdering av 

introduktionen, och i så fall hur deras utvärderingsförfarande ser ut. I studien framkommer 

även att det i kommunen var otydligt vem som har ansvaret för att arbeta med 

diskrimineringsfrågor och attitydförändringar. Det kan således vara viktigt att i framtida 

forskning se över vem som har ansvaret för att arbeta mot diskriminering i landets respektive 

kommuner, hur detta eventuella arbete genomförs samt vilket resultat arbetet får. Utifrån 

studiens resultat, som visar på att främlingsfientliga attityder i samhället leder till utanförskap 

och marginalisering för en stor del av Sveriges befolkning, så blir det tydligt att forskning om 

och ett arbete mot rasism och diskriminering bör bedrivas tills den dag då Sverige inte bara på 

pappret, utan även i praktiken, är ett samhälle där alla människor har lika värde . 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide för deltagare i introduktionsprogrammet 
 
Vill du börja med att presentera dig själv?  
Vad gjorde du i X? Arbete/studier? 
Hur länge har du bott i Sverige? Staden? 
Hur upplever du det svenska samhället? Staden? 
När började du introduktionsprogrammet? 
Kan du berätta om hur det första mötet med en handläggare på Integrationsenheten ser ut? 
Pratade ni då om vad som var målet för dig med introduktionen? 
Vad ingår i introduktionen för din del förutom SFI? 
 
Kan du berätta lite om de aktiviteterna, SFI/praktik? 
Har du även gått arbetsmarknadsintroduktion? 
Hur känner du att du blivit bemött av dessa institutioner? 
Vad tycker du är viktigast i introduktionsprogrammet? 
Är det något som du skulle vilja förändra i det? 
Har du fått delge det till din handläggare? 
 
Känner du till begreppet integration? 
Kan du beskriva vad det begreppet betyder för dig? 
Diskuteras integrationsbegreppet med handläggare från Integrationsenheten? 
Känner du att introduktionen är viktig för integrationen i samhället? 
Har du kommit i kontakt med det begreppet i media? 
Känner du till svensk integrationspolitik?  
Hur känner du inför den? 
 
Vad har du för personliga mål och drömmar? 
Tycker du att introduktionen är viktig för att dessa drömmar ska förverkligas? 
På vilket sätt? 
Ser du några hinder från samhällets sida för att dina mål ska förverkligas? 
 
Hur skulle du beskriva dig själv? Din identitet? 
Vad är det att vara svensk för dig? 
Tror du att du i framtiden kommer att känna dig svensk? 
Vad innebär det att vara invandrare för dig? 
Definierar du dig själv med det begreppet? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide för anställda på Integrationsenheten 
 
Kan du börja med att presentera dig själv?  
Vad har du för tidigare utbildning?  
Hur länge har du jobbat på Integrationsenheten? 
Kan du berätta om hur första mötet med en flykting som ska påbörja 
introduktionsprogrammet ser ut? 
I vilken grupp arbetar du, etableringsgruppen eller mottagningsgruppen? 
Vad är målet med introduktionsprogrammet? 
Vad betyder begreppet introduktion för dig i det här sammanhanget? 
Vad ingår i introduktionen? 
Är det obligatoriskt för alla att genomgå alla dessa steg?  
(SFI, Informationsprogrammet, Praktik) 
Vad får ni för riktlinjer från Migrationsverket för introduktionens genomförande? 
Finns det obligatoriska moment som ska vara gemensamma för alla kommuner? 
Hur gör ni när ni utformar en individuell plan? (Arbetsförmedlingen och Integrationsenheten) 
Vad anser du är viktigast i introduktionsprogrammet? 
Är det något som du skulle vilja förändra i det? 
Lägger de som deltar i introduktionen fram sina åsikter om det till dig? 
Finns det en utvärdering av introduktionen? 
Hur ser den ut? 
 
Vad betyder begreppet integration för dig? 
Känner du att ditt sätt att se på integration stämmer överens med det sätt ni arbetar på 
Integrationsenheten? 
Diskuteras detta begrepp med deltagarna i introduktionsprogrammet? 
Känner du till svensk integrationspolitik? 
Vad anser du om den? 
Får du på din arbetsplats ta del av litteratur och ny forskning som rör introduktion och 
integration? 
 
Hur tycker du att samarbetet mellan de olika institutionerna på kommunal/statlig nivå 
fungerar? 
Är det något i ansvarsfördelningen mellan myndigheterna som du skulle vilja förändra? 
 
Vad tycker du att er målgrupp har för intsällning till introduktionsprogrammet? 
Vad tycker du att er målgrupp har för inställning till det svenska samhället? 
 
Känner du att det finns något i det svenska samhället som försvårar för 
introduktionsdeltagarnas integration? 
 
Vad betyder begreppet invandrare för dig? 
Hur känner du inför det begreppet? 
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Bilaga 3 
 
Informationsbrev 
 
Jag hoppas att Du vill vara med i min c-uppsats. Med detta brev vill jag informera dig om vad 
det innebär att deltaga. 
Syftet med studien är att undersöka hur de personer som jobbar med eller genomgår 
introduktionen för nyanlända ser på introduktionen och dess roll för integrationen i samhället. 
Deltagandet innebär en träff då en individuell intervju på mellan 45 minuter och en timme 
kommer att utföras. Intervjun kommer att äga rum på en av dig godkänd plats. Intervjun 
kommer att spelas in på bandspelare, och materialet kommer sedan endast jag att ha tillgång 
till. Kassettbandet kommer att förstöras efter examination. 
 
Ditt deltagande är frivilligt, vilket innebär att du har rätt att välja vilka frågor du vill svara på 
och att du när som helst kan välja att avbryta intervjun utan att behöva ange något skäl för 
detta. Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen som 
läser uppsatsen kommer att kunna härleda informationen till dig. De uppgifter du ger mig 
kommer således att avidentifieras, uppgifter såsom namn, bostadsort, skola etcetera, både i 
databearbetningen och i den färdiga uppsatsen. 
 
Uppsatsen kommer att publiceras på Mittuniversitetet i Östersund i samband med 
examination. Vid önskemål kan ett färdigt exemplar av uppsatsen skickas till dig. 
 
Med vänliga hälsningar 
Maria Wilhelmsson 
 
 
E-mail:  xxx@hotmail.com 
Telefon: xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


