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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan flera decennier tillbaka har Sverige haft en ökad invandring och sedan mitten på 1970- 

talet har ämnet integration präglat den svenska debatten (Kamali, 2006). Diaz (2002) talar om 

att integrationen endast kan ses som mångfacetterad och som en ömsesidig samhällsprocess 

om organisationer, myndigheter, företag och enskilda deltar och engagerar sig i arbetet med 

integration. Enligt Kamali (2006) är det just detta som inte sker i Sverige idag, problematiken 

kring integrationstänkandet handlar om att politiken delar upp befolkningen i Sverige i två 

grupper, ”svenskar” och ”invandrare”, detta separerar grupperna åt och det antas att 

”invandrarna” blir en grupp som ska integreras av de redan integrerade ”svenskarna”. Ett 

sådant tänkande förstärker motsägelsefullt nog ”vi- och dem”-tänkandet. 

Integrationspolitikens resultat har visat sig ineffektiv med motsatt effekt, segregationen är 

större än någonsin (Ibid.).  Det talas om Sverige som ett ”mångkulturellt” samhälle, ändå är 

marginalisering och etnisk och social segregering en verklig bild av Sverige idag (Eliassi, 

2006).  

 

En grupp som kan ge en intressant aspekt av dilemmat är den personal som arbetar på 

integrationsenheterna runt om i landets kommuner. Med hjälp av handläggare, tolkar, 

assistenter och skolpersonal med flera ska integrationsuppdraget från Migrationsverket 

verkställas och både delmål och ambitioner ska ges tid och plats. Det är viktigt att tillåta alla 

få göra sin röst hörd för att minska avstånden mellan samhällets alla grupper, mellan såväl 

privatpersoner som för sociala institutioner. För det sociala arbetets utveckling är det relevant 

i allra högsta grad att få insikt i hur socialarbetare (integrationshandläggare i detta fall) tänker 

kring integration, med tanke på de ökande klyftorna mellan infödda och invandrade och 

invandrare och de sociala institutionerna. En integrationsenhet kan ses som en social 

institution och att låta dess personal komma till tals och synas på ett annat sätt än genom 

media, som inte sällan uppger en missledande och vinklad bild av situationer, kanske kan 

bidra till ökad kvalité för klienterna men också för den egna personalgruppen och för 

personalgruppen status i samhället.  

 

1.1.2 Integrationsuppdragets organisering 

1 juli, 2007, lades Integrationsverket ned och istället blev det Migrationsverket i samröre med 

länsstyrelserna som tog över uppgiften att säkerställa tillräckligt med introduktionsplatser till 

människor med invandrarbakgrund i landet. Det är länsstyrelsen som i sin tur delegerar 
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ansvaret till kommunernas integrationsenheter vars övergripande mål handlar om att erbjuda 

de nyanlända samhällsinsatser som på sikt ska resultera i egen försörjning, utbildning samt 

delaktighet i samhället. Även kunskap om det svenska språket, samhället och arbetslivet i 

relation till individens kompetens och livssituation är målstolpar för introduktionen. 

Migrationsverket, Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Myndigheten för 

skolutveckling, Skolverket och Sveriges kommuner och landsting är de instanser som 

tillsammans tagit fram introduktionsplanens mål. En förutsättning för dess genomförande är 

att instanserna samverkar och samordnar sina insatser så att det tydligt framgår att de arbetar 

för individens individuellt uppsatta mål (Migrationsverket m. fl, 2006). Nedan kommer ett 

förtydligande av integrationsenheternas uppdrag för att få en överblick om vilka individuella 

mål som skall uppfyllas för de nyanlända samt vilka mål kommunerna ska arbeta efter: 

” Introduktion är en tidsperiod (två till tre år beroende på individuellt behov, exempelvis 

analfabetism, min parentes) under vilken individen får individuellt anpassat stöd, för att öka 

sina möjligheter att nå ett långsiktigt mål, egen försörjning och delaktighet i samhällslivet. 

Stödet skall i sin helhet och i sina delar stärka individens självbestämmande, egenvärde, egen 

aktivitet, eget problemlösande, delaktighet och ansvar. ” (Migrationsverket m. fl, 2006).     

 

Då det är Migrationsverkets övergripande ansvar att se till att det delegerade arbetet utförs på 
bästa sätt kommer här ett förtydligande om Migrationsverkets delaktighet, även detta är för att 
få en överblick om dess ansvarsområden: 
 

-Verka övergripande för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande med 
flera som beviljats uppehållstillstånd. 

-Träffa överenskommelser, på förslag av länsstyrelserna, med kommunerna om 
introduktionsplatser för asylsökande med flera som beviljats uppehållstillstånd. 

-Medverka vid bosättning i kommunerna för asylsökande med flera som beviljats 
uppehållstillstånd.  

-Besluta om och betala ut statlig ersättning för flyktingmottagande till kommuner och 
landsting. (www.migrationsverket.se/)  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att belysa och undersöka, utifrån en integrationsenhets lokalkontor i en 

glesbygdskommun i Norrland, dess integrationshandläggares syn på begreppet integration.  

Avsikten är att återberätta intervjupersonernas syn på integration, hur de upplever sitt arbete 

med integration och sedan försöka kartlägga vilken syn de har med hjälp av relevant litteratur. 
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Vidare är avsikten att låta dessa komma till tals i en tid då ämnet ligger i fokus, men då de 

yrkesverksamma runt människor med invandrarbakgrund inte alltför ofta hörs.   

 

1.3 Frågeställningar 

Syftet hoppas uppnås med hjälp av följande frågeställningar: 

 

- Vad betyder integration för valda handläggare/vald integrationspersonal?  

- Hur anser handläggarna själva att personliga attityder bland integrationspersonal 

påverkar arbetet med integration?  

- Hur mäter dessa handläggare en ”lyckad” integration och utifrån vilka referenser?

  

- Hur påverkar lokalbefolkningen arbetet med integration i den aktuella kommunen?  

- Hur upplever integrationshandläggarna arbetet med integration i en 

glesbygdskommun? 

  

 

1.4 Begreppsdefinition 

Assimilation: process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska 

samhället, helt överger sin egen kultur för den nya kulturen, så att ursprungliga 

kulturskillnader försvinner (www.ne.se).  

 

Etnicitet: ett antal människor av gemensam härstamning som delar t.ex språk, religion och 

folkseder. Individen väljer inte sin etnicitet utan föds och uppfostras till den. Eftersom det rör 

sig om ett socialt fenomen, förändras etnicitet i olika sociala sammanhang (Svanberg, Tydén, 

2005) 

 

Etnisk färgblindhet: ett sätt att undvika att se den relevans rasismen har i samhällets struktur, 

genom att hävda att man inte ser skillnad på människor utifrån hudfärg. Att inte "se" etnicitet 

kan användas som en "antirasistisk" position för att undvika en diskussion om strukturell 

diskriminering eller strukturell makt (Sawyer, 2006).    

 

Institution: samhällelig inrättning för viss typ av tjänster eller uppdrag (www.ne.se).  

 

Integration: process som leder till att skilda enheter förenas (www.ne.se).  
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Integrationspolitik: År 1997 antog Riksdagen mål och riktlinjer som stod för lika rättigheter 

och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, en samhällsgemensakp med 

mångfald som grund samt en samhällsutveckling med ömsesidig tolerans och respekt 

(www.ne.se). 

 

Invandrare: person som immigrerat till ett annat land för att bosätta sig där en längre tid, 

människor med migrationsbakgrund (www.ne.se).  Begreppet människor med 

invandrarbakgrund används i texten med samma betydelse, lika så personer med utländsk 

bakgrund.  

 

Segregation: det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på 

grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet. Den kan vara 

ofrivillig eller frivillig (www.ne.se ). 

 

Strukturell diskriminering, institutionell rasism: Principen om alla människors lika värde 

upprätthålls inte. Lagar, föreskrifter och principer som redan finns efterföljs inte (Lappalainen 

& Lundgren, 2005).   En organisation som genomsyras av rasistiska stereotyper misslyckats 

med att erbjuda sina klienter en professionell service på grund av deras hudfärg, kultur eller 

etniska tillhörighet (Eliassi, 2006).  

 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Från assimileringspolitik till invandrarpolitik till integrationspolitik, i Sverige 

Integrationens historia har, enligt forskare som Kamali (2006), sin begynnelse i 1700- och 

1800-talet. Ur en process av disintegrering på grund av socioekonomiska förändringar som ett 

reslutat av industrialisering, folkförflyttningar, modernisering och politiska förändringar, 

uppkom integration som samhällsorganisering. Fattigdom, religionernas kris och politiska 

motsättningar hade lett till ett försvagande av de sociala band som höll samhället ihop. 

Kamali (2006) menar att detta tvingade fram nya teorier för att ta itu med de konsekvenser 

som det nya moderna samhället förde med sig, nämligen segregation av olika grupper. Därav 

började de olika vetenskaperna (bland andra samhällsvetenskapen och konfliktteoretikerna) 

tala om integration. Kamali (2006) beskriver dåtidens dominerande tankegång i det politiska 

rummet med att med hjälp av fredliga medel skulle olika gruppers olikheter och motsättningar 
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minskas. Med andra ord menar Kamali (2006) att nyckeln till assimilering ligger i likheter. Ju 

mer lika immigrantgrupperna är majoritetsbefolkningen, desto större förutsättningar för 

assimilation. Detta synsätt har länge dominerat det svenska samhället och Lappalainen och 

Lundgren (2005) berättar att under början på 1600- talet blev detta tänk även konkret för de 

inhemska svenska minoriteterna. Främst samer och tornedalingar men även resande, judar och 

romer har sedan 1600- talet varit förtryckta och nekats samma rättigheter som den svenska 

majoritetsbefolkningen. Samemarkerna hade tidigare inte varit särskilt intressanta för 

Sveriges styre men under Gustav Vasas tid upptäcktes det att skatteintäkter kunde börja 

införas från samerna och i och med de ökade skatterna var många samer tvungna att fly till 

Norge. Sveriges regering lovade många skattefria år till nybyggare som ville bygga hus på 

lappmarkerna och detta blev början till en konflikt som än idag märks av mellan främst 

bönder och samer (Lappalainen & Lundgren, 2005). Vidare menar Lappalainen och Lundgren 

(2005) att vad det gällde judar, romer och resande har de varit utsatta grupper i Sverige under 

lång tid. Synen på dessa människor var att de var underlägsna den svenska befolkningen och 

de var skilda från det svenska folket.  Sedan 1800- talet, då Sverige och Finland skildes åt, har 

Sverige haft en stor finsktalande minoritet i landet, trots detta har det finska språket setts som 

andraklassens och förbjöds att prata i skolan ända in till 1960- talet. Detta fick även stöd av 

den lag som stiftades år 1927. Det var landets första utlänningslag och syftet var att skydda 

den svenska arbetsmarknaden från utländsk arbetskraft och att inte beblanda landets 

befolkning. Nedan är ett utdrag ur propositionen:  

”…Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast 

överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till 

båtnad för oss låta sig sammansmältas med vår befolkning…” (Ibid., s. 105) 

  

Lappalainen och Lundgren (2005) berättar att före 1960- talet var politiken inriktad på att den 

invandrade arbetskraften i landet hade målet att återvända till sina hemländer varpå det inte 

ansågs nödvändigt med någon ”invandrarpolitik”.  Det fanns en tanke om att de invandrade 

snarast skulle bli som majoritetsbefolkningen, att de skulle assimileras. Även Kamali (2006) 

pratar om att fram till 1960- talet hade den politik som förts i Sverige handlat om assimilering 

och ”de andra” ansågs ha ett kulturellt underskott vilket måste åtgärdas innan ”de” kunde bli 

som ”oss”. Vidare menar Kamali (2006) att detta synsätt med tiden har blivit tvunget att 

lämnas på grund av samhällets ökade pluralistiska verklighet. Då assimileringspolitikens 

misslyckande stod som ett faktum i slutet på 1960- talet, debatterades det om ”de andras” 

plats i det svenska samhället. Regeringen tillsatte en utredning som kallades för 
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”invandrarkommittén” som skulle utarbeta en ny policy istället för den rådande 

assimileringspolicyn. Kommittén verkade mellan år 1968 och år 1974. Deras rapporter ledde 

till grundandet av en ny riksdagspolitik år 1975. ”Invandrarpolitiken” hade tre 

huvudprinciper: Jämlikhet - detta innebar att immigranterna måste ha samma rättigheter som 

majoritetssamhället. Valfrihet - immigranterna skulle få välja själv till vilken grad de ville 

vara en del av det svenska samhället och dess kultur. Samverkan -  majoritetssamhället och 

immigranterna skulle tillsammans verka för att tolerans och solidaritet skulle kunna existera i 

samhället.  Detta var politikens bevis på att de lämnat ”assimilationstänket” bakom sig, och 

istället blev det upp till den invandrade själv att se till sin situation (Kamali, 2006).  En viktig 

del av politiken handlade om de invandrades modersmål. Både Kamali (2004) och 

Lappalainen och Lundgren (2005) beskriver det som sådant att hemspråket var en viktig del 

som skulle uppmuntras att behållas för nödvändigheten att behålla kontakten med andra 

samspråkiga invandrare, för deras kulturs skull. Även barnens språkliga integration skulle 

underlättas om de behärskade sitt modersmål fullt ut. Om de invandrade behöll sin kulturella 

särart levande, också med uppmuntran från politikerna, skulle detta även underlätta ett 

återvändande till hemlandet. 

 

 Kamali (2006) menar att problemen med politiken blev att, som nämnts tidigare, att 

samhället delades upp i ”vi- och dem”. De redan integrerade svenskarna skulle integrera 

invandrarna genom ”svenska” insatser. Det andra problemet var att jämlikhetsprincipen med 

dess begränsning till enbart lika rättigheter inte avsåg frågor som lika möjligheter, lika utfall. 

Det talades inte om diskriminering på grund av hudfärg, födelseland och religion och inte 

heller samhället strukturella och institutionella roll för integreringen (Ibid.). 

Hemspråksundervisning och upprätthållande av kultur uppmuntrades på grund av den 

utgångspunkten att ett återvändande till hemlandet inte var en alltför avlägset framtidutsikt 

(Lappalainen & Lundgren, 2005).  Kamali (2006) menar att integrationen betraktades i det 

närmare som en smärtfri process där nya grupper i samhället först skulle bli som ”oss” för att 

sedan bli integrerade. Men Kamali (2006) argumenterar för att då de nya grupperna aldrig kan 

bli som ”oss” resulterade det i en långdragen process i strävan efter integration. Enligt Kamali 

(2006)  är det denna syn som än i dag är rådande i samhället och inom politiken.   

 

Kamali (2006) och Lappalainen och Lundgren (2005) fortsätter den politiska tillbakablicken, 

under slutet av 1990- talet, i och med den tilltagande politiska rasismen, ifrågasattes 

invandringspolitiken allt mer på den politiska arenan på grund av misslyckandet att uppfylla 
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målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan och istället formulerades en integrationspolitik. 

Politiken övergick från att ha sett invandring som ett tillfälligt fenomen till ett naturligt inslag 

i samhället. Detta innebar mål som lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, 

oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med mångfald som grund och 

en utveckling som skulle kännetecknas av tolerans och respekt som skulle vara ömsesidig 

mellan alla grupper och alla grupper skulle därmed också vara medansvariga för detta. Vidare 

menar Kamali (2006) att i och med detta tillsattes en ny kommitté som skulle se över 

invandrarpolitiken, ”Invandrar- och flyktingkommittén (IFK). Kommittén uppgift var att 

besvara frågor som rörde de invandrades arbetssituation, återvändning och språkundervisning. 

Utredningen skulle även överväga hur man på bästa sätt skulle kunna nå möjligheterna i ett 

mångkulturellt samhälle och hur etnisk och kulturell mångfald i samhället skulle kunna 

stödjas. Enligt Kamali (2006) handlade kommitténs debatt mycket om att arbetslösheten 

berodde på de invandrade människorna sig själv och hade inget att göra med strukturell 

diskriminering (Ibid.).   

 

2.2 Institutionspersonals syn på etnicitet och integration 

Paralleller dras här mellan integrationsenhet som institution och övriga samhälleliga 

institutioner, exempelvis socialtjänsten.  

 

Sawyer (2006) argumenterar i hennes om studie- och yrkesvägledares (förkortas syo) syn på 

etnicitet i övergången från grundskolan till gymnasiet att den allmänna debatten har behandlat 

etnicitetens koppling till kulturens olikheter och detta har kritiserats för att "bädda in" 

problemet med andra termer, det är bara en "omvandling av rasistiska diskurser till mer 

acceptabla former samtidigt som den rasifierade hierarkiska rangordningen kvarstår." 

(Sawyer, 2006, s. 188)   

 

Sawyer (2006) betonar även att de flesta institutionella aktörer sällan utgör sin egen 

yrkesmässiga struktur utan följer de samhälleliga ordningarna. Det är ofta ett krav att 

personalen utgår från styrda dokument på institutionerna. I detta fall handlar det bland annat 

om läroplaner, rektors resursfördelning och skolkultur. Dessa aktörer (syo- konsulenterna) 

medverkar dock till dessa strukturers fortsatta existens genom sitt deltagande i den 

strukturella ordningen. Implementeringsaktörer eller mellanhänder, kan de institutionella 

aktörerna betraktas som och dessa blir viktiga i den här kontexten. Genom vägledning eller 

stöd eller liknande kan dessa "grindvakter" dölja den implementerade funktionen de har 
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gentemot sina klienter. Genom att identifiera sig med regelverk och organisationer kan 

aktörerna dölja sin makt och den tystnad som skapas kring vissa ämnen (diskriminering bland 

annat) neutraliserar institutionernas sortering av människor genom att det aldrig tillåts komma 

upp till ytan (Ibid.).  

 

Sawyer (2006) menar att sedan 1970- talet har forskare belyst innebörden av den roll 

institutionella aktörer har i sorteringen av människor i ett köns-, ras- och klassuppdelat 

samhälle. Inom skolvärlden har fokus satts på lärare men även syos. Dessa konsulenter kan 

genom sin vägledning till gymnasiet (då programval fortfarande är centrala för ungdomars 

framtid) ses som institutionella "medlare" som är med och påverkar samhällets uppdelning 

(Ibid.).  Resultatet visar att bland syo- konsulenterna var det vanligt att dessa använde sig av 

en ”färgblind” diskussion, där de hävdade att de inte såg skillnad på etnicitet och de såg inga 

etniska mönster. Detta resonemang verkade dock förändras allt eftersom intervjuerna fortled.      

 
 

Eliassi (2006) skriver i sin artikel Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten om 

bristen på kunskap inom socialtjänsten angående diskriminering. Han betonar vikten av att 

socialtjänstens personal borde ta del av den befintliga forskning som finns inom området 

diskriminering och sätta det i ett större sammanhang, ekonomiska, sociala och kulturella 

kontexter. Orsaken till den rådande kunskapsavsaknaden beror på landets myndigheters 

illusion som neutrala aktörer och etnisk färgblindhet inför dess klienter. Eliassi (2006) menar 

att både klientens sociala verklighet och socialarbetarens arbete med invandrade klienter kan 

påverkas av ett individinriktat ”färgblint” socialt arbete som riskerar att inte se till strukturella 

faktorer. För att klienten ska få tillgång till en rättvis bedömning av sin sociala 

situation/problem krävs att både individ- och strukturell nivå tas i beaktande.  Av de tio 

socialarbetare han intervjuade var det främst två som inte verkade besitta diskriminerande 

föreställningar om klienter med invandrarbakgrund.  

 

Kamalis (2002) Kulturkompetens behandlar klienter med invandrarbakgrunds syn på 

socialsekreterare med utländsk bakgrund. Av resultatet att döma föredrog de flesta klienterna i 

studien ”svenska” socialarbetare då de upplevde dessa mer kompetenta och med större inblick 

lagrummen då Sverige är ”deras” samhälle och de torde då känna till lagarna bättre. 

Internationell forskning visar å ena sidan att kulturkompetenta socialarbetare i längden inte 

utgör någon större skillnad, det är professionalismen som väger tyngst. Det är ingen garanti 
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för ett mer framgångsrikt socialarbete för att klienterna och socialarbetarna har lika etniska 

bakgrunder. Ibland kan det till och med ha motsatt effekt. Å andra sidan tror vissa forskare att 

det visst kan göra skillnad med tanke på språk och kulturkompetens som kan underlätta 

arbetet med klienter med utländsk bakgrund. 

 

Enligt Kamali (2002) skiljer antropologer och kulturalister på moderna kulturer (från väst) 

som anses dynamiska och allmängiltiga och traditionella kulturer (immigrantgruppers) som 

anses statiska.  Kamali opponerar mot detta och menar att kultur varken är det ena eller det 

andra utan kontextbundet som skapas genom människors sociala praktiker, sociala 

sammanhang. I och med detta synsätt blir heller inte kultur geografiskt bundet utan verkar 

över gränser och kan ha lika stora kulturella skillnader inom den etniska gruppen som mellan 

etniska grupper. I sin enklaste mening kan kultur definieras med allt som skiljer människorna 

från naturen (Ibid.). 

 

 

Disorted integration (Kamali, 2004) talar om hur socialtjänsten påverkar invandrares 

beroendeställning till myndigheten genom ekonomiskt bistånd som blir till ett långvarigt 

beroende, sedan hur samma myndighet får deras ”normala” beteenden till sociala problem för 

att introducera dem i olika lösningsbehandlingar som bidrar till deras långvariga relation med 

socialtjänsten. Studien är bland de första i sitt slag med att flytta fokus från ”de andra”, som 

invandrare ofta blir benämnda med, till de sociala strukturerna och institutionerna. Dessa 

institutioner, då främst socialtjänsten, har haft rollen som neutrala objektiva byråer som bara 

gjort sitt jobb för att stärka de ”svaga” individerna och hjälpa dem till ett bättre liv. ”De 

andra” som inte är som ”oss” måste först bli det för att bli ”normala” medborgare, vilket 

Kamali (2004) menar inte är möjligt. Detta omöjliga uppdrag har drivit socialtjänsten till att 

anställa ”kulturkompetent” personal som lättare ska hjälpa ”oss” att förstå ”de andra”. 

Paralleller dras ofta mellan invandrarnas sociala problem (eller vad socialtjänsten definierar 

som sociala problem) och etnisk bakgrund och kultur.  

 

Kamali (2004) berättar vidare att dagens integrationsproblematik inte handlar om skapandet 

av ett homogent samhälle där alla har lika livsmönster. Problemet ligger i att dagens samhälle 

är en mosaik av olika kulturer och att dessa olikheter ställer krav på institutionella 

förändringar för att tillfredsställa demokratiska krav och få solidaritet mellan grupperna. Om 

inte dessa förändringar genomförs skapas disintegration. Med detta menas att om 
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organisationer och sociala institutioner inte är överensstämmande med dess sociokulturella 

miljö, kommer de inte heller att kunna uppfylla och möta de krav som ställs på dem.  

 

Enligt Kamali (2004) har sociala förändringar och massinvandring i Europa skapat sociala 

strukturer som är funktionella på ett traditionellt sätt men som inte kan hantera den ökande 

heterogeniteten i samhället. Så länge samhällets grundstruktur är monokulturellt och inte 

förändras kommer kulturella klyftor mellan invandrare och myndigheterna vara oundvikligt 

(Kamali, 2004).  

 

De sociala myndigheternas ensamrätt till sociala utredningar och tvångslagar utgör dem till en 

av de viktigaste aktörerna i förstärkandet av ett homogent samhälle. Detta resonemang baseras 

bland annat på de hot om tillämpning av dessa tvångslagar som Kamali (2004) menar bedrivs 

inom socialtjänsten. Genom hot om att till exempel omhänderta en familjs barn, ändrar de sitt 

beteende av rädsla för att förlora barnen, det förändras till den, av socialtjänsten, uppsatta 

norm som enligt dessa ska råda i samhället. När socialtjänstens interventioner inte tar hänsyn 

till familjer med annan etnisk bakgrund och exempel dess patriarkala ordning, kan heller inte 

familjen respektera den svenska lagordningen menar Kamali (2004). Sammanfattningsvis, 

enligt Kamali (2004) är Sverige ett multikulturellt samhälle men med ett monokulturellt 

administrativt system som hindrar integration i samhället (Ibid).  

  

3. Teoretiska utgångspunkter 

Även om alla teorier inte omnämns i analysen är de av relevans för att få en bredare förståelse 

av integrationens komplexa process och definition. 

 

3.1 Definition av begreppet integration 

Eliassis (2006) definition av integration är att personer med invandrarbakgrund skall omfattas 

av samma rättigheter som de andra i majoritetssamhället, ekonomiska, sociala, politiska och 

juridiska rättigheter på samma villkor och självklart även skyldigheter.  

 

Kamali definierar dagens samhällssyn (och kanske främst socialtjänstens syn) på integration 

med assimilation: ”…first you have to be like us, then you will be integrated…” (Kamali, 

2004, s. 4) 

 

Vidare talar Kamali (2006) om andra teoretikers/forskares syn på integration, bland andra 
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Bernards: ”…innebär integration att immigranter till en viss grad vill delta i samhällslivet, 

men behåller merparten av sin ursprungliga kultur. Dessa immigranter blir så småningom 

assimilerade till den grad att de inta kan urskiljas från värdlandets befolkning och blir socialt 

osynliga.”  (SOU 2006:73, s.347). Även Durkheim, en av de viktigaste sociologerna inom 

samhällelig integration, enligt Kamali (2004), har ett sätt att definiera integration, nämligen ur 

två dimensioner: ekonomisk (handlar om välfärdssystemet) och kulturell (hur individers 

anpassning sker till det nya samhället) (Ibid.).  

  

Kamali (2006) talar även om att nyckeln till integration handlar om tillgång till makt och 

inflytande. Dessa är avgörande för individers drömförverkliganden och ambitioner. Även 

Sawyer (2006) talar om hur viktig makt är för individers tillgång till samhällets resurser och 

hur ”…föreståndare, rekryterare, arbetsförmedlare, polis, socialsekreterare och skolpersonal 

har identifierats som institutionella grindvakter (institutionella aktörer, min parentes), med 

andra ord personer med institutionell makt,…” (SOU 2006:40, s. 189). Integrationspersonal 

skulle också kunna jämföras med institutionella grindvakter, aktörer med makt.  Dessa har 

möjlighet att genom sitt yrke positionera in människor (sina klienter) i samhälleliga 

kategoriseringar som kan påverka deras livsförutsättningar.  

 

Diaz (1996) definierar integration med det slutgiltiga tillståndet då invandraren uppnår en 

fullständig eller delvis jämlikhet med majoritetsbefolkningen. Integration betyder alltså 

tillgång till samhällsfältet och deltagande i termer av sociala relationer, arbetsliv, 

boendeförhållande och politik.  

 

3.2 Smältdegelsteorin 

Smältdegeln, (eng. melting pot), syftar till synsättet att ett samhälle format av 

invandrargrupper, religioner och etniska grupper smälts samman och reproducerar ett nytt 

samhälle med ett nytt folk och nya sociala och kulturella former (Svanberg och Tydén, 2005). 

Begreppet syftar till en gryta som smälter samman metaller på mycket hög värme och som 

sedan formas till en ny konstruktion med stor styrka och en ny sammansättning egenskaper. 

Jämförelser kan dras till assimilation då de underordnade grupperna påverkas av den 

dominanta gruppens värderingar. 

 

Glazer och Moynihan (1964) pratar om smältdegelsfenomenet och menar att det aldrig har 

hänt, åtminstone inte i Amerika (som teorin härstammar från) och då främst i New York. De 
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menar att smältdegeln inte har existerat, detta på grund av att trots att eniska grupper brutit 

upp från sin hemmiljö och flyttat till ett nytt samhälle med dess majoritetsbefolkning har 

grupperna förblivit sammansatta i det nya samhället så tillvida de inte assimilerades. Ingen ny 

kultursammansättning kunde därför ha utvunnits ur den så kallade smältdegeln eftersom 

grupperna aldrig smälts samman, även om etniska grupper påverkar samhället till stor grad. 

Trots denna samhälleliga påverkan svarar inte en stor del av myndigheterna för de 

invandrades intressen utan istället har särskilda myndigheter utsetts för dessa intressen och 

behov.  

 

3.3. Diaz integrationsteori och modell. 

Diaz (1996) har utformat en modell som behandlar integration utifrån olika dimensioner 

(mångfacetterad integration):  

 

Ekonomisk integration innebär tillgång till socioekonomiska och ekonomiska resurser genom 

att vara delaktig i arbets- och näringslivet och själv stå för sin försörjning. Detta kan mätas 

med hjälp av inkomster, förvärvande av egendom och tillgång till en viss kontantmarginal.   

 

Politisk integration innebär tillgång till den politiska arenan och fullständiga politiska 

rättigheter, att utöva sociala och politiska medborgarroller. Deltagandet i den politiska 

processen, till exempel genom att delta i val, är också viktigt. Viktigt är också att se till makt 

och jämlikhet, att de invandrade medborgarna också representeras i de politiska 

institutionerna, till exempel genom att väljas in i riksdag, landsting och kommunfullmäktige.  

 

Boendeintegration, förhållanden som rör bostadsområdens etniska sammansättning ligger i 

fokus för studier av denna dimension av integration. Etnisk blandade sociala nätverk och 

social verksamhet i bostadsområdet samt kvalitativa bostadsförhållanden definieras också i 

utvecklingen av boendeintegrationen. Ett annat sätt att se på boendeintegrationens utbredning 

är att se till de invandrades boendeform. Ovan talas det om kvalitativa bostadsförhållanden, 

om de invandrade flyttar från hyreshus till insatslägenhet eller radhus kan detta ses som en 

möjlighet till ökat socialt samspel och högre kvalitet i boendet (Diaz, 1996).      

 

Med social integration menas att de invandrade medborgarna utvecklar och har tillgång till ett 

svenskt (infödda) socialt nätverk i olika miljöer. Detta kan även kallas sociala resurser eller 

socialt kapital och innefattar bland annat grannskap, arbetskollegor, familjens nätverk med 
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infödda. När detta mäts tittar man även på intensiteten, hur ofta de invandrade umgås med 

infödda (Diaz, 1996). 

 

Tillgång till sociala nätverk som handlar om svenska släktförhållanden genom 

samboförhållanden och blandäktenskap (kallat intermarriage i omfattande litteratur) kallas 

för familjeintegration. Huruvida denna typ av familjeförhållanden innebär tillgång till sociala 

resurser eller andra integrationsfrämjande resurser kräver särskilda undersökningar (Diaz, 

1996).  

 

Personlig integration pratar man om då den invandrade finner tillfredsställelse med livet i 

Sverige och dessa personliga upplevelser och erfarenheter kan även ställas i relation till 

värdlandets uppsatta integrativa mål.  

 

Den dimension som kallas kommunikativ integration handlar om den invandrades tillgång till 

information och språkresurser.  

 

Enligt Diaz (1996) utgör dimensionerna en sannolik beskrivning av integrationens 

komplicerade process som främst är av social karaktär.  

 

Diaz (1996) talar även om integration som tillgång (eng. access) till samhällsfältet, det vill 

säga att delta och uppnå fullständig jämlikhet som infödda individer i dess ekonomiska 

verksamhet, utbildningsmöjligheter, boendeförhållanden, välfärdsfördelar och politik. Han 

menar också att integration är ett socialt fenomen som relateras till graden av deltagande hos 

invandrarna i olika typer av sociala relationer (såsom arbetsliv, boendeförhållanden och 

politik) i värdlandet. Invandraren blir alltså en fungerande del i en integrationsprocess genom 

att delta i olika dimensioner. Dessa dimensioner kan härröras till socialt samspel på både 

makronivå (makro-dimension) där samhällets förhållanden är centrala, på mesonivå (meso-

dimension) där gruppens struktur och interaktioner utgör kärnan samt till mikronivå (mikro-

dimension) där individens potentialer, resurser (arbete, inkomst, rättigheter) och prestationer 

hamnar i fokus. Diaz talar om sina dimensioner i termer av vertikal och horisontell 

komplexitet (se nedan).  
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Integrationsprocessens dubbla mångdimensionalitet. 
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Detta visar på hur komplex integrationsprocessen är, på dess olika dimensioner och nivåer. 

Denna typ av mångdimensionalitet utgör alltså grunden för Diaz uppfattning av integration 

(Diaz, 1996).   

3.4 Assimilation enligt Kamali (2002). 
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samt samhälleliga system såsom rättsväsende, skola, socialtjänst etc. Alternativet är då att 

lämna sin ”gamla” kultur för att träda in i och bli en del av den nya för att på så sätt bli 

fullvärdiga medborgare och få ta del av samhällets resurser och tjänster. Majoritetskulturen 

ses som det enda legitima system som måste bevaras och det skall inte gå att se skillnad på 

dess medborgare. Majoritetskulturen har företräde framför de andra och övriga kulturer ses 

som mindre värda i detta hierarkiska system. (Kamali, 2002) 

3.5 Kulturessentialistiska mångkulturalismen enligt Kamali (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen ovan visar, enligt Kamali, (2002) en allmänt vedertagen bild av det svenska 

samhällets faktiska ståndpunkt idag. Främmande minoritetskulturer tillåts ta viss plats i 

samhället, men avgränsningen är ändå skarp i förhållande till majoritetskulturen. Man tror 

fortfarande på den svenska kulturens överlägsenhet och att man får välja på att anpassa sig till 

denna, eller att stanna kvar i sina ”kulturella enklaver” i marginaliserade områden (Kamali, 

2002). Kulturessentialismen ser kultur (som relateras till individens etniska bakgrund) som ett 

statiskt system av värderingar, normer och traditioner, dessa är alltså oföränderliga. En kritik 

som framförts mot detta synsätt är att sociala processer är viktigare för individers identitet och 

etnicitet än kultur och religion. 

 

Kamali (2002) påpekar att konsekvensen av båda ovanstående modeller och synsätt 

(assimilering och det kulturessentialistiska synsättet), blir att individen först och främst måste 

anpassa sig efter majoritetskulturen för att därefter kunna integreras. Häri ligger också det 

motsägelsefulla eftersom integration bygger på just olikhet, inte likhet. Majoritetskulturen 
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unika kultur bekräftas av ”de andra” kulturerna. 

 

3.6 Pluralismen 

Kulturpluralismens mål grundar sig i 1975 års invandrarpolitik och dess slagord Jämlikhet, 

(likvärdiga villkor, Diaz, 1996) valfrihet (bevarande av kulturell mångfald, Diaz, 1996) och 

samverkan (tolerans och politiskt deltagande, Diaz, 1996) (Ålund och Karlsson, 1996). Diaz 

(1996) menar att denna invandrarmodell (1975- års regeringsform) känns igen på sina 

grundläggande riktlinjer som är en kombination av två målsättningar: bevarandet av etnisk 

identitet och dess kulturarv samt lika villkorligt deltagande i majoritetssamhället som den 

infödda befolkningen (Kamali, 2002). 

 

Enligt Svanberg och Tydén (2005) kännetecknas kulturpluralismen i det svenska samhället av 

religiös tolerans snarare än om kulturens valfrihet. Ideologin inbegriper rätten att inte 

påtvingas en etnicitet. I ett pluralistiskt samhälle är tanken att alla grupper oavsett etnicitet ska 

leva sida vid sida men ändå tillåtas behålla sin etnicitet. Svanberg och Tydén (2005) ger 

exempel på pluralistiska samhällen och menar att de renodlade invandrarländerna (samhällen 

som till stor del är uppbyggda genom invandring utifrån) är en sådan variant. 

Ursprungsbefolkningen har underkuvats medan de grupper som varit där längst behållit sin 

status som bildat de rådande normer utifrån politiska, kulturella och sociala värderingar. 

Exempel på länder som riktat sin politik mot den kulturella pluralismen är Kanada och 

Australien. Svanberg och Tydén (2005) menar även att flera västeuropeiska länder som 

mottagit stora invandrargrupper följer samma spår.  

 

Kamali (2002) pratar om ett pluralt och demokratiskt samhälle som ett öppet samhälle där alla 

oavsett hudfärg, etnicitet, religion, sexuell läggning och så vidare känner sig delaktiga i 

samhället och där den flexibla offentligheten erkänner alla grupper i samhället och garanterar 

dem en rättvis representation i det offentliga rummet. Likheterna mellan grupperna gör sig 

påmind och förstärker en ”vi-känsla” som främjar den sociala solidariteten.   

 

3.7 Boendesegregation 

Andersson och Molina (1996) diskuterar etnisk boendesegregation. Ämnet har fått allt större 

plats i den politiska debatten under det senaste decenniet, om än dock Sveriges 

segregationsforskning är liten i skalan jämfört med andra kapitalistiska länder. Segregation 

kan studeras utifrån tre perspektiv: socio- ekonomisk, demografisk och etnisk. Bland det 
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viktigaste kring etnisk segregationsforskning är just att hålla isär dessa tre perspektiv. 

Människor med invandrarbakgrund är i Sverige är starkt överrepresenterade i hyresboende. 

Vidare menar Andersson och Molina (1996) att all segregation inte alltid är negativ, etniska 

områden undslipper diskriminering och bidrar med ett större socialt stöd och trygghet för att 

överleva i det nya landet. Minoriteter kan ha bättre möjligheter i ett segregerat område, även 

tillgång till bättre service för den invandrade kan finnas exempel hemspråksundervisning och 

invandrarkurator (Ibid.).    

 

 

4. Metod och genomförande 

4.1 Metod 

För att få svar på studiens frågeställningar har en kvalitativ metod använts. Detta då kvalitativ 

metod går mer på djupet i ämnet, beskriver informanternas subjektiva upplevelser och ger 

möjlighet till öppenhet (Kvale, 1997) och dialog. Metoden har bestått i enskilda, muntliga 

halvstrukturerade (varken öppet samtal eller strängt strukturerade frågor) intervjuer under 

bandinspelning. Detta för att lämna möjlighet till informanterna att berätta med egna ord om 

sin upplevelse av det aktuella ämnet, fast med viss styrning från forskarens sida gällande 

ämnesavgränsning. Ansatsen är induktiv, forskaren har inte någon i förväg fastställd teori att 

utgå ifrån. Forskaren har dock en viss föraning om resultatet på grund av en viss förförståelse 

i ämnet. Detta med hänsyn till både egna tidigare erfarenheter samt till läst litteratur 

(Halvorsen, 1992). Den till valda ämnet relevant litteratur har inhämtats främst via 

Mittuniversitetets databas LIBRIS. Sökord som integration, assimilering, smältdegel (melting 

pot), strukturell diskriminering, institution, invandring har används. Efter intervjuerna har 

ytterligare sökning gjorts från samma databas med sökorden Diaz och Kamali, med anledning 

av intervjuresultaten. Manuell sökning bland relevanta hyllor på Mittuniversitetets bibliotek 

har används som kompletterande inhämtningsmetod.  

 

4.1.1 Analysmetod 

Analysmetoden har en hermeneutisk, induktiv ansats. Hermeneutiken, i motsats till 

positivismen, syftar till att tolka texter och därav finna en giltig förståelse av en texts mening. 

Thurén (2003) menar att där en positivist vill tro på absolut kunskap, har en hermeneutiker 

oftare en mer relativistisk utgångspunkt. Induktion, i motsats till deduktion, innebär att man 

drar allmänna, generella slutsatser utifrån den insamlade empiriska datan, utan att ha någon 

fastställd hypotes eller teori att utgå ifrån. Den empiriska datan kommer att organiseras och 
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analyseras utifrån meningskategorisering som analysmetod. Enligt Kvale (1997) påbörjas 

analysen redan under intervjun och i detta fall innebär det då att redan under intervjun 

påbörjas tolkningen av texten genom att söka centrala teman/kategorier i både frågor och svar.  

 

Meningskategorisering innebär enligt Kvale (1997) att intervjun kodas i kategorier. Den 

transkriberade intervjun reduceras ned till kategorier, eller teman, för att på så sätt få fram 

centrala budskap i intervjun/texten. Man kan numrera dessa kategorier i exempelvis 1-5 för att 

bestämma budskapets vikt eller styrka. Kategorierna eller temana kan ha bestämts i förväg 

eller växa fram under analysens gång. Kategorierna kan hämtas från teorin, 

intervjupersonerna själva, studiens frågeställningar etc, detta bestämmer forskaren själv. 

Perspektivet styr kategorierna, andra perspektiv skulle alltså skapa andra kategorier. (Kvale, 

1997) I denna studie har resultatet kategoriserats in i studiens frågeställningar, vilka också 

utgör intervjuns centrala teman, för att därmed lättare upprätthålla struktur och ordning i 

texten och att kunna presentera intervjuresultatet på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. De 

teman som presenteras under resultat är framtagna genom att ha analyserat vad informanterna 

talat om, vilka teman som var tydliga och kanske återkommande samt har kategorierna delvis 

varit förbestämda genom frågeställningarna.  

 

4.1.2 Urval 

Två integrationshandläggare har intervjuats. Urvalet skedde genom ett strategiskt urval då det 

är kvaliteten på informationen som är intressant, ej representativiteten. Halvorsen (1992) 

pratar om att strategiskt urval används då man vill intervjua de personer som besitter mest 

kunskap inom det sociala systemet och/ eller de som bäst kan uttrycka sig (Ibid.).  

 

Informanterna är två kvinnor, vilka arbetar på en integrationsenhet i en glesbygdskommun i 

Norrland. Den ena kvinnan är utbildad socionom, medan den andra kvinnan saknar utbildning 

inom socialt arbete. Kvinnan som är utbildad socionom är handläggare, nedan kallad 

handläggaren, medan kvinnan som saknar utbildning är både samordnare och handläggare, 

nedan kallad samordnaren. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ta emot 

kvotflyktingar och att svara för deras boende, SFI-undervisning samt övrig integration i det 

svenska samhället. Samordnaren ansvarar även för de ekonomiska beslut som tas – 

introduktionsersättning. Varför just en glesbygdkommun? Hur upplever 

integrationspersonalen sitt arbete med integration i en mindre kommun, blir arbetet med 

klienterna närmare och mer personligt eller är det svårare att sätta gränser och vara mer 
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objektiv?  

 

4.2 Genomförande 

Efter en omfattande litteratursökning och genomgång av tidigare forskning, avgränsades 

ämnet integration till integrationspersonalens syn på integration (se syfte och frågeställningar 

ovan). Därefter togs kontakt via telefon med ett integrationskontor i en glesbygdskommun i 

Norrland. Integrationspersonalen informerades då bland annat om studien, studiens syfte samt 

konfidentialitet. De informerades även om att intervjuerna skulle komma att bandas. 

Gensvaret var positivt och tid bokades för intervjuer. 

 

4.2.1 Intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats, då forskaren utgick från att detta torde 

vara det mest komfortabla för informanterna, att de skulle känna sig bekväma i sin 

”hemmiljö”. Inga pauser togs under intervjun, eftersom forskaren ej ville riskera att 

informanterna ”kom ur stämning”. Då intervjuerna endast tog ungefär en timme per 

informant, var detta ej heller nödvändigt.  

 

Kvale (1997) anser att man bör dröja sig kvar efter intervjun, för att på så sätt kunna fånga 

upp och hantera eventuella efterreaktioner hos informanten. Då informanten blir personlig och 

utlämnande i samtalet med forskaren, kan detta ge upphov till känslomässiga reaktioner efter 

intervjun. Dessa bör få utrymme till diskussion och reflektion ”utanför protokollet”. 

Forskaren dröjde sig därför kvar efter intervjuerna tillsammans med informanterna över en 

kopp kaffe. Inga starkare känslomässiga reaktioner tycktes dock ha uppstått hos 

informanterna, varvid forskaren bröt upp efter ca en timme. 

 

4.2.2 Transkribering 

Transkriberingen från bandspelare till skrift utfördes direkt efter intervjuerna för att försöka 

bibehålla så mycket av den känsla och atmosfär som möjligt som intervjuerna gav. Ord för 

ord skrevs ned, i talform så långt det var möjligt, för att så korrekt som möjligt återge 

intervjuerna. Även sådant som pauser och skratt har skrivits ut för att på så sätt förmedla 

sinnestämningar och det som kan uppfattas ”mellan raderna”. 
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5. Metoddiskussion 

5.1 Metoddiskussion och metodproblem 

Då forskaren hade erfarenheter i ämnet genom tidigare praktik inom samma yrkesområde 

samt litteraturinläsning, förekom viss förförståelse av ämnet integration. Detta utgjorde en 

fördel vid insamlingen av den empiriska data (intervjuerna) då språkkoder och begrepp 

enklare kunde tydas och tolkas. Denna fördel med att ha en viss förkunskap uppväger risken 

att åsidosätta det kritiska tänkandet i och med eventuellt redan givna åsikter. 

 

Kvalitativ forskning utgör en fördel när det gäller att förstå en situation från en informants 

eget perspektiv (Kvale, 1997), att låta den enskilda människan komma till tals, att fånga upp 

den enskilda människans tankar, attityder och känslor på ett sätt som sällan kan förmedlas 

genom kvantitativa metoder. Intervju som metod lämnar större utrymme för informanten att 

med egna ord få beskriva den aktuella situationen, upplevelser och känslor och är därför mer 

personlig och levande till sin natur.  

 

Fördelarna med kvalitativ forskning uppväger den kritik, som framförts mot intervju som 

forskningsmetod, bland annat att modern intervjuforskning är individualistisk (den bortser 

från intervjupersonens omvärld, de sociala samspelen), kognitivistisk (den fokuserar på tankar 

och känslor, ej handling) och irrelevant (presenterar sällan någon ny kunskap, utan endast 

individens upplevelse) (Kvale, 1997).  

   

5.2 Kvalitetskrav   

Kvale (1997) talar om att inom samhällsvetenskapen verifieras kunskap ofta inom ramarna av 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Man talar även om dessa som 

kvalitetskrav. Enligt Thurén (2003) definieras begreppen reliabilitet och validitet som följer: 

reliabiliteten talar om för oss hur tillförlitliga mätningarna/undersökningarna är. Om 

undersökningen har en hög reliabilitet innebär det att en annan forskare som gör om samma 

undersökning, kommer att uppnå samma/liknande resultat. Validiteten talar om för oss hur 

hög/låg graden av giltighet är, att man mäter/undersöker det man avsåg att mäta/undersöka. 

Generaliserbarheten talar om för oss huruvida studiens resultat går att generalisera eller ej, det 

vill säga om resultaten kan sägas gälla för majoriteten (Ibid.). 
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5.2.1 Validitet  

Validiteten i denna studie är hög, då resultaten utgör svar på studiens syfte eftersom 

frågeställningarna har besvarats. Trots spontana följdfrågor under intervjuerna, har 

intervjuguiden samt intervjufrågorna följts noggrant för att därmed kunna hålla en hög nivå 

gällande validiteten.  

 

5.2.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten är dock låg, som i många kvalitativa studier. För att samma resultat skall uppnås 

i framtida undersökningar, förutsätts att situationen är densamma: samma informanter, samma 

forskare, samma tankar och samma erfarenheter. Då studien behandlar dynamiska data, vilka 

förändras över tid och rum, går det aldrig att få identiska resultat. Olika forskare väljer även 

att fokusera på och tolka olika utifrån egna tidigare erfarenheter och värdegrunder (Halvorsen, 

1992). Detta utgör en av de huvudsakliga skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning: dynamiska och statiska data. Den intersubjektiva prövbarheten är således ej 

uppfylld, vilket betyder att olika läsare inte kommer att komma fram till samma tolkning, 

vilket Kvale (1997) också menar är en av standardreaktionerna på kvalitativ forskning.  

 

5.2.3 Generaliserbarhet 

Då studien endast behandlar två integrationshandläggares syn på integration bör det tydligt 

framgå att den inte gör anspråk på generaliseringar inom integrationspersonals syn på 

integration. Detta bekräftas också av Kvale (1997) som en del i kritiken mot kvalitativa 

studier. Kvalitativ forskning kännetecknas ju just av dess subjektivitet och explorativitet 

(Ibid.).  

 

5.3 Etiska överväganden 

Kvale (1997) pratar om forskningsetiska frågor vilka bör övervägas i varje forskning för att 

bidra till vägledning och reflektion innan och under intervjuerna:  

Informerat samtycke har givits till informanterna, både vid förfrågan om intervju på telefon 

och vid intervjutillfället. Informanterna har även informerats om intervjuernas syfte, att 

svaren kommer att utgöra underlag i en uppsats på c-nivå. Informanterna har lämnat sitt 

samtycke till detta eftersom intervjufrågorna besvarats. Konfidentialitetskravet har uppfyllts 

då inga personuppgifter publiceras, som skulle kunna kränka eller skada någon av 

informanterna. Information har givits om att endast studiens forskare och dess handledare 

kommer att ta del av personuppgifter. Nyttjandekravet kommer framledes att uppfyllas då 
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informanterna har informerats om att allt material från intervjuerna, anteckningar och andra 

data, kasseras efter avslutad studie.  

 

Att informanterna inte blir anonyma för varandra, eller för andra på kontoret, utgör ett etiskt 

dilemma. Informanterna fäste dock inte större vikt vid detta, utan verkade bekväma i 

vetskapen om att de visste att de två skulle intervjuas och att även de andra på kontoret visste 

om detta. 

 

Ytterligare ett etiskt dilemma som dykt upp och som funderats mycket kring, är hur kritisk 

forskaren skall vara i sin analys och tolkning gentemot informanterna. Vid intervjun har det 

framkommit en del mindre smickrande svar på intervjufrågorna. Det etiska dilemmat blev 

därmed: Hur pass kritisk skall forskaren vara i sin analys? Å ena sidan är forskaren tacksam 

över informanternas deltagande och engagemang, men å andra sidan skall forskaren kritiskt 

granska och tolka resultaten, med risk för att såra eller förolämpa informanterna. Liksom 

Kvale (1997) menar, hur stort inflytande skall informanterna ha över hur deras svar tolkas? 

Uppväger studiens resultat den eventuella skada som kan åsamkas informanterna? Svaret blev 

ja. Resultatet uppväger den eventuella skadan. Detta stöds med tanke på den konfidentialitet 

som utlovas samt att informanterna fått en kopia av sin transkriberade intervju via mail där 

det påpekas att kommentarer gärna tas emot och beaktas. Inget svar har dock återgivits 

forskaren vilket tolkas som ett godkännande från informanterna att använda deras texter i 

forskningens syfte.  

 

6. Resultat 

Intervjusvaren har analyserats utifrån meningskategorisering som analysmetod. Resultatet 

kommer att presenteras under separata rubriker med koppling till varje frågeställning/tema, 

vad betyder integration?, icke- integrering, personliga attityder, ”lyckad” integration, 

boende, språket samt lokal-/majoritetsbefolkningens attityder och stad och glesbygd.  

Intervjuutdragen har sedan kunnat kopplas både till teorier och tidigare forskning för en 

djupare förståelse för handläggarnas syn på de olika begreppen. Studiens forskare benämns i 

intervjun som F, samordnaren som S och handläggaren som H. 

 

6.1 Vad betyder integration?  

Samordnarens svar på frågan ovan: 

”…S: Jaa, jag förstod att jag skulle få den frågan. (skratt) Det är det svåraste att svara på. 
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Integration är ju jättestort. Det är hur stort begrepp som helst. För mig så betyder det ju i 

mitt arbete, att få de nya människorna som kommer till Sverige från andra länder, att fungera 

så bra som möjligt i samhället, att de ska få veta, vad de har för skyldigheter och vad de har 

för rättigheter. Så när de har varit här under sin introduktionstid då ska de veta så mycket 

som möjligt…” 

Detta talar Eliassi (2006) om i sin definition av integration, lika rättigheter och lika 

skyldigheter, både för människor med utländsk bakgrund som för majoritetssamhällets 

befolkning.  

 

Vidare säger samordnaren: 

”…S: Mmmm…. och så sen så tycker jag nog att…man får…det här med att man ska 

integreras i det svenska samhället, det är ju så många bitar. Skolan gör ju sitt, vi, kommunen 

gör sitt, och samhället i övrigt gör, måste ju göra sitt också. Det handlar ju inte bara om att vi 

ska lära dem vad försäkringskassan är, utan det är mycket, mycket mera..eh..mycket, mycket 

mera saker…” 

Här beskriver samordnaren integration utifrån att alla i samhället måste samverka och att det 

måste fungera på flera plan, det påminner om Diaz (1996) integrationsdimensioner. Detta 

förtydligar handläggaren nedan, hon beskriver integration som en process med flera 

dimensioner. Hon ger svar utifrån anteckningar som hon har med sig till intervjun:  

”…H: ja, precis. När jag hörde du skulle göra den här integrationsuppsatsen då funderade 

jag lite grann på… och så tänkte jag mycket på det då och så… för mig det är inte en tydlig… 

eh… begreppet  är inte så jättetydligt. Jag tycker integration finns på olika nivåer då. Och så 

ska jag kolla här lite grann… för mig… jag kom ihåg en man som hette Diaz, jag vet inte om 

du har läst så mycket om honom. Men han skrev mycket om integration, och det är han som 

har definierat mycket om dom olika nivåerna om integration. Det finns olika nivåer, eller 

dimensioner, till exempel personlig integration, ekonomisk integration, social integration, 

kulturell dimension, politisk. Och kommunikativ och det är språket då…” 

 

Handläggaren refererar till Diaz integrationsmodell (1996) och beskriver sedan alla 

dimensionerna mer ingående med hjälp av sina anteckningar. Hon förtydligar att hon inte gör 

skillnad på ”svenskar” eller ”invandrare” utan att graden av integration beror på individens 

eget deltagande i samhället: 

F: När du pratar om att vara integrerad så låter det som om du pratar både om etniskt 

svenska och människor med annan etnisk bakgrund. 
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H: Ja, för integration, jag skiljer inte på dom som kommer, för jag tänker så här, om man bor 

i ett land och inte deltar i samhället då också man exkluderar sig själv. Så det är två 

målgrupper ändå så sker samma process. Förstå du mig? 

 

Kamali (2006) pratar just om den snedvridna bilden av politikens attityd att ”svenskar” redan 

är integrerade och ska integrera de icke- integrerade invandrarna. Genom att utse ”det 

svenska” till det rätta och ultimata görs de invandrade människorna till den underlägsna 

gruppen som behöver integreras. Som handläggaren ovan menar så är det inte självklart att en 

”svensk” redan är färdigintegrerad bara för att denne är född i landet. Även samordnaren 

bekräftar detta om än dock inte lika tydligt: 

”…Vi är ju inte så speciellt integrerad heller i samhället, alltså vi svenskar. För vi vet ju inte 

allt. Det ställs ju otroligt höga krav på dom som kommer ny till Sverige, att på två år ska dom 

lära sig det vi har en hel livstid på oss att lära oss. För dom som kan allting om politik eller 

försäkringskassan som kan hela den här samhällsbiten, dom kan ju vara ehh…. helt osocial 

utåt. Dom kan va, ha, vilja ha sina boxar som dom sitter i, dom kan inte söka nåt annat jobb 

än att sitta och hålla på med löner eller verkligen dissar alla andra jobb för att dom bara vill 

ha det här jobbet…” 

 

Samordnaren beskriver nedan en kvinnlig klients situation och hur denna har förändrats med 

tiden, hur kvinnan så småningom antagit det svenska systemet och därmed lär ut samma 

ordning till andra, nyinflyttade, kvotflyktingar. Samordnaren menar att hon upplevde att 

kvinnan var till besvär i början men har allt eftersom mer och mer antagit svenska normer och 

därmed blivit en god integrerad medborgare i samhället:  

”…Det finns en kvinna som kom till Sverige för tre år sen som jag tycker har gjort ett oerhört 

jobb. Hon kom ensam med fem stycken barn. Hon hade världens bråkigaste pojkar. Och hon 

har verkligen kämpat, lärt sig svenska och lärt sig de här koderna. Hon har varit som en nål i 

arslet på mig under de här tre åren och jag har varit så trött och less på hon, men ändå så 

har man hjälpt hon… alltså dom reslutatena som hon visar nu, det är helt fantastiskt. Helt 

fantastiskt! Till exempel, vi tar en sån sak som läkare. Hon skulle springa till läkarn hela 

tiden. Och jag sa: alvedon, gå hem och lägg dina barn, dom behöver vila och sova. Och nu 

när hon har varit här och hon har lärt sig, äntligen att förstått att det fungerar så, då hjälp.., 

då är hon så välintegrerad i just det området så att hon hjälper dom andra… att säga till dom 

att, gå inte till doktorn för minsta lilla, det kostar bara pengar. Ehh… använd de här och de 

här, och ge bra tips och råd. Där är hon väl integrerad… hon är integrerad socialt, för hon 
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är väldigt social och öppen mot alla personer. Hon… är inte rädd, hon frågar. Istället för att 

hon inte vet så frågar hon…” 

 

När Samordnaren ombeds berätta om en integrerad persons situation pratar denna i termer 

som för tankarna till assimilering. Även om den invandrade (i detta fall den kvinnliga klienten 

ovan) från början uppvisar avvikande beteenden (”…Hon har varit som en nål i arslet på mig 

under de här tre åren och jag har varit så trött och less på hon…”) har hon med tiden antagit 

det nya majoritetssamhällets normer och kultur för att passa in i bilden som den ”goda”, 

fullvärdiga medborgaren (Kamali, 2002). Samordnaren nämner även social integration och att 

kvinnan är väl, socialt integrerad. Diaz (1996) pratar i sin integrationsteori om att social 

integration innebär ett utvecklat socialt nätverk med majoritetsbefolkningen och att även 

intensiteten (hur ofta man umgås) avgör graden av integration. Samordnaren definierar social 

integration med att vara social och öppen mot människor. Något som saknas i samordnarens 

uttalande eller tankesätt är klientens perspektiv, det talas om ekonomi (”…gå inte till doktorn 

för minsta lilla, det kostar bara pengar…”) men inte känslor. Hur klienten upplevt sin första 

tid i Sverige kan ju vara en förklaring till hennes, enligt samordnaren, avvikande beteende. 

Sedan, hur samordnaren omtalar sin klient i nedlåtande ton torde inte anses passande för en 

yrkesprofessionell med hennes status.  

 

6.2 Icke- integrering 

Efter en stunds samtal som glidit bort från ämnet gör forskaren ett försök att sammanfatta 

samordnarens tidigare uttalande:  

”…F: så om en bra integration är en människa som har lyckats ta till sig svenska normer och 

den svenska kulturen till viss del men ändå behålla sitt gamla.  

S: Ja. 

F: Kan man då säga att en person som inte är integrerad då inte tar till sig nånting av det 

svenska samhället? 

S: Ja. Det tycker jag. Och inte är öppen heller, att vilja göra det. 

F: Ehh…vad kan det bli för konsekvenser av att inte integreras? 

S: Det kommer ju, du får aldrig…Du kommer ju förlora socialt umgänge, du får inget arbete, 

du finns bara.  

F: Och den ekonomiska biten?  

S: Ja det blir ju socialbidrag, dom får ju inte…ja dom får gå på socialbidrag. Och det är inte 

mycket pengar heller…” 
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Vad samordnaren ovan beskriver handlar om både assimilering och pluralism. Det övre 

stycket visar en tydlig pluralistisk åsikt, att det är ok att behålla lite av sitt gamla ursprung så 

länge man knyter an till det nya majoritetssamhället. Svanberg och Tydén menar att inom 

denna ideologi tillåts etniska grupper att leva sida vid sida med majoritetsbefolkningen, ingen 

ska påtvingas något. Nedre delen av uttalandet ändrar plötsligt ideologi: den som inte 

integreras får heller inte tillgång till samhällets och/eller sociala resurser. Kamalis (2002) 

assimilationistiska modell visar hur etniska grupper tillåts inträde i det nya samhället så länge 

de lämnar sitt ursprung och sin kultur bakom sig. De får då inte heller ta del av samhällets 

resurser exempelvis rättsväsendet, social politik och skola, och det är detta samordnaren 

menar.  Trots den övergången från assimilationspolitik till en mer pluralistisk syn som skedde 

i och med 1975- års regeringsform, visar samordnaren på ett återskapande av den 

assimilationistiska attityden.  

 

Ett annat uttalande som får stöd av den assimilationistiska modellen är när samordnaren 

berättar om en familj som, på grund av religiösa skäl, vägrar låta sina barn vara med på 

simundervisningen i skolan och själv utarbetar en kompromiss med familjen: det är ok att 

barnen ber i skolan (föräldrarnas krav) men då måste de få vara med på simlektionerna i 

skolan: 

”…F: är det en kompromiss som du gör med familjen eller som du och skolan gör med 

familjen eller..? 

H: nej det är jag och familjen som gör upp dom här kompromisserna, för jag vägrar låta ett 

barn inte lära sig simma. För det tillhör, det är svenskt. Du måste kunna simma i Sverige…” 

 

Simning är svenskt, enligt samordnaren, och barnen skall kunna simma i Sverige. Även om 

detta är till barnens fördel, torde det ändå röra sig om ett slags assimilation då det handlar om 

en förståelse av förutsättningen för att bli en fullvärdig ”svensk” som Kamali (2002) pratar 

om.  

 

Vidare talar handläggaren om exkludering (icke- integrering) från samhället: 

”…H: … Och då är det…eh…dom som själva vill exkludera sig från samhället eller som inte 

pratar språket och inte kan försörja sig själv, bor segregerad och inte utövar sina rättigheter 

och inte känner till allt i samhället. Eller man behöver inte känna till allt men en viss en nivå 

av hur det nya samhället man bor i fungerar då. Då anser jag att man inte är integrerad…” 
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Även samordnaren ombeds förklara icke- integration: 

”…S: då brukar, då måste man ju tänka på hur…ok. Vi gör så här, vi har en man som 

kommer till Sverige. Börjar på en gång att kräva saker, och han ska hit och han ska dit och 

det ska vara det och det ska vara det. Och man lyssnar på han och försöker hjälpa han på rätt 

sätt, naturligtvis. 

Paus 

Och sen börjar han och knarka! Så han blir, det slår slint för han. Och han börjar knarka fast 

han säger att han gör det därför att han mår psykiskt dåligt och inte får nån hjälp. Men han 

har fått erbjudanden om hjälp, han har kunna fått hjälp. Men han har valt drogerna och 

alkoholen i stället. 

F: Så han använder det som ursäkt för att få knarka, att han inte får nån hjälp? 

S: Ja, ja precis, men det har han fått. Och han har fått hjälp på psyk och han har fått hjälp 

överallt. 

F: Men han upplevde att han inte fått hjälp? 

S: Ja, men då är ju frågan, är han dåligt integrerad eller är han psykiskt sjuk? Det kan jag 

inte svara på.  Jag tror många gånger att…man kanske ….det är nånting som ligger i vägen 

för att man ska kunna integreras…” 

Medan handläggaren drar liknelser mellan frivillig exkludering från samhället och icke- 

integration, talar samordnaren om icke- integrering eller psykiskt sjukdom, eller som att 

alternativet är det sistnämnda om man inte integreras. Betyder det då att ”frisk” är lika med 

integrerad? Samordnaren är dock inne på ett spår med att något kan ligga i vägen för 

integration. Klienten som omtalas ovan menar och upplever att han inte fått hjälp och detta 

används sedan som förklaring till hans drogmissbruk. Kamali (2005) menar att vissa gruppers 

exkludering (i detta fall den ovannämnda klienten) från samhället har att göra med den 

samhälleliga ordningen och därav skapas ett system som möjliggör diskriminering på 

strukturell nivå. I intervjun med handläggaren kommer ämnet diskriminering också upp:  

”…F: Har det med egenvilja att göra, tror du? (Exkludering från samhället, min parentes) 

H: Ibland har det med egen vilja men ibland är det omständigheterna. Till exempel, 

analfabeter eller andra psykiska traumer, eller en del dom vill inte jobba för att vara en del 

av samhället. Och det är andra saker som påverkar det.  

F: Tror du att diskriminering kan göra att dom inte blir integrerade? 

H: Diskriminering…det vet jag inte riktigt, det…det kan jag inte uttala mig om. Det kan 

hända men det vet jag inte…” 

Det handläggaren ovan talar om är det som Kamali (2006) kritiserar Invandrar- och 
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flyktingkommittén (IFK) för, att människor med utländsk bakgrund själva skulle välja sin 

exkludering från samhället, att arbetslöshet är en självvald situation. Inte heller kan 

handläggaren uttala sig om huruvida diskriminering kan vara en orsak till icke- integration. 

Sawyer (2006) pratar om den tystnad som råder inom de institutionella väggarna som inte 

tillåter vissa ämnens diskussion, exempelvis diskriminering. Genom att inte ”se” problemet 

bidrar man till dess fortlevnad. 

 

6.3 Personliga attityder  

Hur stor betydelse för arbetet har personliga attityder? Samordnaren menar att det påverkar 

hela arbetet och har även stött på detta i sitt arbete: 

”…S: Ja, eh, det påverkar ju hur mycket som helst! Om du är uppsnoffsig, om du sätter dig 

över personer, så är det ju överhuvudtaget. Vill du vara mer än nån annan eller vill….hur fan 

ska jag förklara, förstår du hur jag menar? Vi säger så här då! Om du är analfabet, 

lågutbildad, luktar illa...bla bla bla, så ska inte du behandlas annorlunda på ett annorlunda 

sätt mot dom som är doktor. Du får aldrig se ner på människor, oavsett om dom är doktorer 

eller analfabeter. Den attityden, att se ner på folk, då får du ingenting tillbaka ifrån dom 

människorna.  

F: Känner du av sånt i ditt arbete? 

S: Jaa, o ja! Det gör jag. Inte att jag…nu är jag gammal. Jag känner att jag är gammal och 

mogen och vuxen och jag tror att jag står ganska bra på jorden. Så jag känner inte att jag gör 

det, jag skulle inte behandla nån annorlunda för nånting. Men jag vet att det finns dom som 

gör det. Som upp…upp… vad heter det? Uppträder på ett otrevligt sätt. Om en person inte 

förstår, du kanske måste säga femton gånger till den personen. Visst, du kan spotta och fräsa 

inne på toaletten och säga att va fan förstår hon eller han inte för, men du får aldrig säga det 

rakt i ansiktet på dom. Du vet ju aldrig vad det beror på, vad som ligger bakom…” 

Här skulle Eliassis (2006) definition av institutionell rasism kunna passa in. Samordnaren 

pratar om en respekt för alla oavsett bakgrund och att man aldrig kan veta varför vissa gör 

som de gör (klienterna alltså). Eliassi (2006) pratar om att socialarbetarna i hans artikel inte 

tar i beaktande att de samhälleliga sfärerna inte är öppna för alla på samma villkor beroende 

etnisk bakgrund, nationalitet, religion, kön, klass, ålder och så vidare. Detta bekräftar även 

samordnaren. Vidare menar Eliassi (2006) att det är en myt att okunskap skulle leda till 

diskriminering, att det inte är okunniga individer som sitter på samhälleliga resurser, utan 

mäktiga medvetna människor som fortsätter att bidra till samhällets ojämlikheter. Även 

Sawyer pratar om detta i sin artikel (2006). Både Sawyer (2006) och Eliassi pratar om makt 
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och Eliassi menar att man aldrig kan tala om diskriminering utan att tala om makt eftersom 

det är just genom makt som människors handlingar får effekter. Samordnaren är också inne på 

detta då hon menar att man som handläggare/integrationspersonal inte får se ner på människor 

eller behandla dem olik någon annan (”svensk”), för då får man ingenting tillbaka.    

Handläggaren däremot tror, eller vill tro, att de flesta som jobbar med integration har ett bra 

bemötande: 

”…Eh, över huvudtaget alla som jobbar med integration har ett ganska bra bemötande, jag 

tror det. Eller jag vill tro det kanske (fniss). Eh…jag menar dom flesta handläggare som jag 

mött i hela regionen här, jag tror dom…dom…dom har ett bra bemötande men dom kan ju 

upplevas på olika sätt. Klienterna kan uppleva…olika…men det kan man inte göra något åt 

för det är deras känsla…” 

Vidare:  

”…F: Du kommer från---(utomeuropeiskt land)? 

H: Mmmm… 

F: Tror du att din etniska bakgrund kan påverka eller påverkar ditt jobb? 

H: Det har jag funderat på förut men jag tror inte det. Inte…nej…” 

Liksom en forskare måste vara medveten om den påverkan denne gör under en intervju 

(Kvale, 1996), torde handläggaren vara medveten om sin påverkan på sina klienter då denne 

också liksom klienten tillhör en annan etnisk grupp. Kamali (2002) pratar i sin studie om och 

hur socialsekreterarnas etniska bakgrund påverkar klienterna med utländsk bakgrund. 

Majoriteten av Kamalis informanter menar att om de fick välja sin socialsekreterare med 

motivation att de upplever att svenska socialsekreterare som mer kompetenta samt har bättre 

kännedom om lagar och regler eftersom det är ”deras” samhälle. De som hellre ville ha en 

socialsekreterare med etnisk bakgrund trodde att de skulle få ökad förståelse gällande deras 

kulturella bakgrund och att det skulle vara lättare att kommunicera då de talar samma språk 

(Ibid.).     

 

6.4  ”Lyckad” integration 

Hur man mäter en ”lyckad” integration, menar handläggaren, är samma för invandrare som 

för övriga medborgare i samhället, att man ska stå för sin försörjning utan myndighetsstöd 

och att vara delaktig:  

”…Det kommer ifrån det som gäller för alla andra medborgare i samhället, att man ska 

försörja sig själv, och man ska vara delaktig i samhället och man ska vara, ja. Först och 

främst är det ju försörjning, man måste ju kämpa för att försörja sig själv, det är det högsta 
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då. Och för att nå dit det, ja, det tar ju tid i början, språket och…” 

 

Diaz (1996) definierar sin ekonomiska integrationsdimension på liknande sätt: att man genom 

deltagande i arbetslivet vinner inkomst och yrkespositioner. Nedan behandlas samordnarens 

svar på samma fråga:   

”…F: Vi har pratat lite grann om den frågan som kommer här tidigare,  men jag vill ändå gå 

tillbaks till den lite grann, frågan lyder: Hur mäts en lyckad integration och från vilka 

referenser?  

Paus 

F: Och vi har ju pratat om vad en lyckad integration är eller en bra integration. Men utifrån 

vilka mått mäts det? Vad arbetar ni utifrån? 

S: Jag vet inte (fniss)…det där kan jag inte svara på. Hur det mäts? 

F: Jaa, men du pratar om att det mäts genom att dom kan svenska bra.  

S: Mmmm… 

F: Dom tar till sig den svenska kulturen, men vad kommer dom referenserna ifrån? Är det 

från Migrationsverket som har satt upp vissa mål, eller…? 

S: Jag vet faktiskt inte, Moa, jag är inte så bra på sånt där. (lågmält) det är säkert i nån sån 

där ”så här ska kommuner arbeta” men…jaaa…. 

F: Nej men vill du att vi ska hoppa den frågan? 

S: Ja, jag vet faktiskt inte. 

F: Men du förstår vad jag menar? 

S: Jag förstår vad du menar men jag har inte läst nånstans vad en lyckad…vad det..det 

innebär…jag är så dålig på att läsa sånt där. Jag är obildad vet du…(skratt)…” 

Som tidigare nämnt talar Sawyer (2006) om hur viktig makt är för individers tillgång till 

samhällets resurser och hur de yrkesverksamma institutionella aktörerna besitter makten att 

påverka sina klienter liv. Utdraget ur intervjun ovan torde innebära att samordnaren, genom 

sin okunskap, omedvetet agerar grindvakt. Med detta menas att samordnaren, i brist på 

teoretisk kunskap/relevant utbildning, omedvetet riskerar att frångå både Migrationsverkets 

mål och länsstyrelsen/kommunens direktiv. Detta kan bidra till den missledande integration 

som Kamali (2006) pratar om, att integrationspolitiken visat sig vara ineffektiv och uppfyller 

inte sitt syfte. Av denna anledning har integrationstänkandet kritiserats av en del forskare, just 

för dess brister i att främja integrationen (Ibid.). Eliassi (2006) menar att svenska 

socialarbetare måste medvetande göra sin egen maktposition och dess påverkan detta har, 

både lokalt och globalt. Detta kan knytas an till samordnaren som torde vara medveten om att 
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en yrkesverksam med hennes ställning har en oerhörd makt och borde därför vara mer upplyst 

om de villkor vilka arbetet bedrivs utifrån.  

 

Samordnaren pratar om något som skulle påminner om smältdegeln, hur kulturer blandas och 

en ny sammansättning (kompromiss) framträder: 

”…F: Men om en person som är integrerad, har tagit till sig av det svenska samhället (H: Ja) 

och kan leva som en svensk? 

S: ja, dom kan aldrig leva som en svensk därför att dom har ju sitt förflutna. Men dom 

försöker ju att mixa det.  

S: Kan du ge exempel nåt som du har sett, som du tycker att dom, alltså som att dom kan mixa 

det? Menar du ursprungskulturen och den svenska kulturen?...” 

Härefter förklarar samordnaren den kompromiss en starkt troende, kristen familj gjorde med 

den nya samhällordningen och sin egen religion och kultur. Hur mannen i familjen vägrade ta 

i hand med samordnaren på grund av att hon var kvinna, hur han inte tillät frun att gå i skola 

då män och kvinnor satt och läste tillsammans, han ville inte låta barnen vara med på idrotten 

på skolan. Samordnaren har jobbat hårt med familjen och efter några månader i Sverige har 

nu familjen gjort stora framsteg, enligt samordnaren. Mannen tar i hand, frun läser på skolan 

och barnen är med på alla lektionerna med kompromissen om att alla i familjen får utföra sin 

bönritual på utsatta tider.  

”…Alltså dom kom i januari och på den här tiden så har dom, och där har du det hära, 

behålla lite av sitt eget och även ta in lite av det svenska…” 

Detta kan även liknas med pluralism, att de etniska grupperna behåller sitt ursprung under 

förutsättning att de tar del av samhället som majoritetsbefolkningen (Diaz, 1996). Vem eller 

vad som sedan bestämmer vad som ska tas bort eller lämnas kvar av den ursprungliga 

kulturen skulle kunna analyseras utifrån ett maktperspektiv. Eliassi (2006) nämner i sin 

artikel, angående myten som försvarar diskriminering med okunskap, att de som sitter på 

samhällets maktpositioner inte är några ovetande individer utan är ofta fullt medvetna om sina 

positioner och sin kunskap. Paralleller dras till samordnaren som också med sin maktposition 

torde vara en medveten yrkesutövare, vad ska lämnas och vad kan behållas med ”tillstånd” av 

övriga samhället? Är det samordnaren eller majoritetssamhället som avgör vilka bitar som kan 

tas med in i det nya samhället och vad som inte är acceptabelt? 
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6.5 Boende 

Handläggaren talar om boendet som steg ett till integration, att redan från start integrera de 

nykomna invandrarna via boendet och placera ut människorna i kommunen på ett sådant sätt 

som ska motverka segregation:  

”… först vi har bostadsintegration eller boende, att man ser till att de inte bor segregerade. 

Att man placera inte alla som kommer till kommunen i samma område då, för då blir det 

segregation istället för integration…” 

Och: 

”…att när man tar emot dom och ska hitta en passande bostad till dom och det ska vara 

samma norm som åt svenskar…” 

 

Diaz (1996) påpekar också vikten av boendet för att vara tillfreds med sin tillvaro och att 

möjligheterna till välbefinnande ökar då människor byter bostad från hyres- till privatregi 

(eget ägande).  Handläggaren betonar även att standarden ska vara av samma norm som till 

lokalbefolkningen för att undvika segregation. Men som Andersson och Molina (1996) påtalar 

så är inte alltid all segregation av negativ karaktär, det sociala stödet kan upplevas starkare 

och tryggheten kännas mer påtaglig. Minoriteter kan även ha bättre förutsättningar och större 

tillgång till service och tjänster i ett segregerat område.    

 

Samordnaren nämner varken boende, segregation eller motverkandet av segregation. 

 

6.6 Språket 

Att språket är centralt för integrationen, både för de som flyttar hit och för 

majoritetsbefolkningen, uppger både samordnaren och handläggaren. Handläggaren pratar om 

integrationsarbetet i flera steg (steg ett boende, se ovan) steg två utgörs av den 

kommunikativa integrationen, genom SFI-undervisningen (Svenska För Invandrare, 

KomVux-utbildning): 

”…nummer två det blir, ja, kommunikativ integration, det är språket och det är därför vi har 

SFI…” 

Och: 

”…H: och sen kommunikativ integration det är ju att inte bara lära sig ett nytt…dom som 

kommer till ett nytt land, typ som invandrare då, att man ta till sig information, man har 

kunskaper man kan, jaa…dom förstår…man kan prata språket. Och då är det, anser jag, 

språklig integration då. Till skillnad från dom som infödda här, då har dom redan språket 
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men jämfört med de som kommer som invandrare dom har inte det…” 

 

I Diaz (1996) integrationsdimensioner pratar han om just språket, den kommunikativa 

dimensionen. Både att göra sig förstådd, förstå, alltså språkresurser/kunskaper, information, 

till exempel att kunna ta del av myndighetsinformation. Samordnaren nämner också språket 

men mer i ”förbifarten” då hon talar om vad viktigt det är med olika delar i integrationen: 

”…men framför allt att språket är nåt som är oerhört viktigt…” 

 

Vad det gäller majoritetsbefolkningen, menar samordnaren, när hon talar om deras rädsla för 

människor med invandrarbakgrund, att språket hindrar ibland: 

 

”…F: det låter lite som den där klichén att folk är rädda för vad de inte känner till. 

S: Ja! Herregud, ja! Det är så! Det är absolut så! Dom vill inte komma (till samlingslokalen) 

och vad ska dom prata om och…men måste du prata då? Kan du inte bara sitta och lyssna? 

Men det är det här insnöade. Folk gör som dom alltid har gjort i 45 år. 7-4, 7-4, 7-4…”  

Språket kommer även upp i diskussionen om stad och landbygd (se tema nedan): 

”…S: Mmmm….vet heter det…vad som direkt skiljer sig är att dom bli väldigt ensam här (på 

glesbygden, min parentes), från början när dom kommer. Dom kan inte språket, det kanske 

inte finns någon annan som kan samma språk. Eh…i en stor stad, där har du ju hur många 

som helst, som kan prata spanska eller arabiska eller vad det nu är…”  

Kamali (2004) pratar om språket som en viktig del av den sociala kontexten. Han menar att 

det är näst intill omöjligt att separera språket som ett grammatiskt regelsystem, från den 

sociala verkligheten. De hänger starkt ihop och utgör en viktig del av människors 

identifikation och kan inte överskattas nog.    

 

6.7 Lokal-/majoritetesbefolkningens attityder 

Samordnaren menar att lokalbefolkningens attityder påverkar arbetet med integration och 

synen på människor med utländsk bakgrund: 

”…S: Mmmm…innan vi öppnade --- (en samlingslokal, min parentes), så visste ju folk knappt 

att det fanns invandrare här. Och dom invandrare som fanns här det var såna där ”jävla 

asylsökande”. Så det påverkade ju negativt, väldigt negativt. Men sen vi öppnade här så har 

det blivit bättre. Folk kommer in här och speciellt sen vi fick skräddarn, han har ju sin lilla 

symaskin och kvällsverksamheterna. Så mycket mycket mera att det blir positivt. Nu har vi ju 
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många som, vi arbetar med kyrkan och Röda Korset. Det är många är inblandad, ju mer 

människor som är inblandad desto bättre blir det ju. Det blir rörigt men…” 

Samt: 

 ”…S: Jag menar att, eh…att svenskar är rädd för att…rädd för att smaka på maten, dom är 

rädd för att, eh… prata med invandrare om dom inte kan prata svenska. Dom är rädd för att 

om, om, om det är nån med ett utländskt påbrå, att dom tittar på dem, för då tror dom att dom 

ska mörda dom. Vi har så mycket förutfattade meningar, om människor från andra länder. 

Och med insnöad så menar jag också att…vi tar föräldrar till exempel som sitter… hemma… 

på helgerna och super och pratar illa om invandrare. Och barnen, deras barn har ju inte nån 

chans att kunna bilda sig nån egen uppfattning om hur det egentligen är utan de lyssnar på 

mamma och pappa. Och då är det så. Det är också att va insnöad, som förälder…” 

Kamali (2006) pratar om hur makt och kunskap skapat ett system av andrafiering som gör 

vissa grupper till ”dem andra”. Dessa grupper står i underläge jämfört med ”vi” som anses 

vara överlägset. Denna andrafiering handlar om makt och kontroll, genom att en grupp har 

socioekonomiska tillgångar och resurser skapas en överordnad grupp som har kontroll över de 

andra grupperna. Vidare finns det en risk att samordnaren förstärker fenomenet av de två 

grupperna ”vi” och ”dem” då hon själv använder dessa termer. Kamali (2006) skriver om en 

”mångfaldskonsult” som fått pris för sitt arbete mot främlingsfientlighet. Denne konsult har 

påstått att Sverige har öppnat dörrarna för integration men det är ”de andra” som vänt sig bort 

och inte vill vara delaktiga och om alla invandrare öppnade sig lika mycket som Sverige gjort 

så skulle problemen försvinna. Med detta menas, enligt Kamali, att problemen ligger hos 

invandrarna själva och för att motverka rasism (som citatet ovan tyder på) måste först 

invandrarnas ”brister” korrigeras så att de inte väcker ”svenskarnas” främlingsfientlighet.  

Handläggarens åsikt är den att attityderna var från början inte så bra på grund av den 

flyktingförläggning som tidigare låg där och vilkas boende lokabefolkningen har dåliga 

erfarenheter från. Detta har dock förändrats då de (handläggarna) förklarat varför invandrarna 

(främst flyktingar) bor på orten:  

”…då berättar man varför dom bor här och då förstår dom…” 

Detta resonemang verkar enkelt. Man förklarar, så förstår dem. Återigen anknyts Eliassis 

(2006) resonemang om diskriminering, att det är en myt att okunskap leder till diskriminering. 

Om lokalbefolkningen får ett motiv till flyktingarnas vistelse i kommunen så försvinner all 

främlingsfientlighet? Kanske, men det verkar ändock vara en mer komplex situation än så, 

speciellt med tanke på samordnarens svar ovan.  
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6.8 Stad och glesbygd 

Efter att samordnaren beskrivit för- och nackdelar med stad och glesbygd (mer puls och 

arbetstillfällen i en stad men bättre på glesbygden för de som vill ha det lite lugnare och för 

barnen): 

”…F: Tror du att själva arbetet skiljer sig, på att vara handläggare på ett stadskontor mot för 

ett glesbyggdskontor? 

S: Ja, men o ja. Det är det hära att du måste boka tid. Så ska det inte vara här, här ska det 

vara öppet. Det ska inte vara det här soc…soc…soc-tänkandet. Här ska vi jobba tillsammans! 

F: Soc-tänkandet? Är det ett institutionstänkande…? 

S: Ja! Att man ringer mellan 8 och halv 9 och ska boka tid och så får man inte pratat med 

någon och så till slut så blir det så här att det är ingen idé att jag ringer för det är ingen som 

kan hjälpa mig ändå. Och då hamnar du i missbruk, kanske…men om man har lite mer öppna 

dörrar, så får  man ju hjälpas åt.  

F: Tror du att det blir ytligare i en stad? 

S: Ja, det blir mycket, mycket ytligare. Då är det inte personer det handlar om utan bara….en 

skock. 

F: Så skillnaden är alltså, gentemot utåt i samhället kan det vara mer positivt att bo i en stad 

men här inne på kontoret kan det vara till fördel att vara klient på ett glesbyggdskontor? 

S: Ja. Det är många som säger det som har flyttat neröver att dom saknar ju den hära, den 

här personligheten. Dom mår lite dåligare men samtidigt så går det lite snabbare för dom 

där…(samordnaren syftar till integrationsprocessen)” 

 

Samordnaren kritiserar det institutionaliserade tänket, ”soc-tänkandet”, precis som Kamali 

(2004) gör, att klienterna måste passa in i en slags mall innan de kan få hjälp. Detta blir lite 

motsägelsefullt då samordnaren tidigare talar om assimilering som norm. Det verkar även 

som om samordnaren vill poängtera att det är mer personligt arbete, handläggare – klient, på 

glesbygden och att detta främjar integrationen. Diaz (1996) pratar om social 

integrationsdimension och poängterar vikten av ett ”svenskt” nätverk för integrationen. Diaz 

(1996) beskriver sociala resurser i form av vänskaps- och förtroenderelationer och för många 

klienter blir handläggarna centrala personer i deras liv och handläggaren bekräftar detta: 

”…Att dom tar inte en som en…man leker hela tiden mellan gränserna att dom tror att du 

eftersom du handlägger och tar hand om dom om man säger så här och dom tror att man är 

jättekompis med dom då och det kan bli missförstånd men man är inte det, man är ju bara en 

vägledare egentligen…” 
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 Handledaren syn på skillnaden mellan stads- och landsbygdsmiljö för klienterna skiljer sig 

lite från samordnarens, som menar att ensamheten kan slå in på glesbygden:  

”…man hittar fortare till varandra och man skaffar sig kompisar och med grannarna…man 

vågar prata mer, mer nyfiken, på dom och så och jag tror det blir mer integration om man 

säger…det här sociala integration eller boendeintegration, fortare då ofta för då har dom 

inte andra kanske som pratar sitt språk...”, ”…man kanske fortare kan skaffa sig sociala 

nätverk om man bor ute på landet, tror jag…”  

F: Att man då på nåt sätt tvingas lära sig prata svenska då för att få ett nätverk? 

H: Ja, precis.  

Även handläggaren talar om de sociala dimensionernas vikt för integrationen men det är även 

ett uttalande som påminner om assimilering, att man tvingas in i något, majoritetskulturen, på 

grund av bristande utbud, i det här fallet, andra som pratar samma språk. Lappalainen & 

Lundgren (2005) pratar om att Sverige förbjöd det finska språket i skolorna och att den 

svenska kulturen ansågs som överlägsen alla andra kulturer.  Precis som assimileringsteorin 

syftar till. Handläggaren ovan verkar mena att det är bra om ingen pratar samma språk, då 

ökar chanserna för snabbare/bättre integration. Man kan då lättare ta till sig 

majoritetssamhället och dess normer.  

 

 

7. Diskussion och reflektion 

7.1 Besvarande av syfte och frågeställningar 

 

Av resultatet ovan kan vi utläsa att de intervjuade handläggarna – personalen på 

integrationsenheten – har olika syn på begreppet integration. Samordnaren använder ibland ett 

språk som för tankarna till assimilering men även pluralism och kort om smäldegelsteorin. 

Handläggaren talade nästan uteslutande om Diaz integrationsdimensioner, vilka hon även 

hade med sig anteckningar om. Känslan under intervjun med handläggaren var att det var 

svårt att få en bild av vad hon som människa verkligen hade för ställningstagande då hon 

endast använde sig av sina anteckningar. Nog för att fallet kan vara så att hon verkligen 

överensstämmer med Diaz om integration men det kändes ändå som en enkel väg att välja. 

Samordnaren däremot pratade utan anteckningar och trots att hon ibland sa sådant som fick 

forskaren att mentalt ”rynka pannan” pratade hon mer ”levande” och som det kändes, från 

hjärtat. Om det ena eller det andra är att föredra diskuteras inte här, forskarens upplevelse från 

intervjuerna konstateras bara. 
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Definitionen av integration är ett stort och mångfacetterad område. Handläggarna ovan hade 

lite olika syn på begreppet. Handläggaren talade om integration med hjälp av Diaz olika 

dimensioner, exempelvis sociala och ekonomiska, och samordnaren menade att integration 

innebär samma rättigheter och skyldigheter som majoritetssamhället. Samordnaren menar att 

integration är svårdefinierat och hon har svårt att ge en tydlig bild av vad som menas med 

integration. När det gällde icke-integration pratar handläggaren om frivillig exkludering från 

samhället och visste inte om det hade något samband med diskriminering. Detta kan tolkas 

enligt Sawyers (2006) förklaring om att sociala institutioner tystnar ner vissa ämnen genom 

att inte tala om dem. Samordnaren ger exempel på en man som börjat med droger och därav 

inte integreras. Hon ställer sig frågan: är han dåligt integrerad eller är han psykiskt sjuk? 

Samordnaren drar paralleller mellan psykisk störning och icke-integrering, är då ”frisk” lika 

med integrerad? 

 

Samordnaren betonar att personliga attityder påverkar arbetet med integration starkt och har 

upplevt detta inom sitt yrke. Eliassi (2006) menar att samhällets sfärer inte är öppna för alla 

och att maktrelationen handläggare-klient alltid måste tas i beaktande. Handläggaren menar 

att de hon har träffat inom samma profession har ett bra bemötande men att det ju är upp till 

klientens känslor om denne upplever något annat och då kan man inte göra något. Denna åsikt 

känns lite skrämmande, om en klient upplever sin handläggare exempelvis 

maktmissbrukande, konstateras det då bara och sedan händer ingenting mer? Vad har 

egentligen en handläggare för ansvar i fråga om exempelvis makt? Som socialarbetare är vi 

till för klienten och bör därför sträva efter ett möte som är tillfredsställande för båda parter.  

 

Under ”lyckad” integration kan inte samordnaren svara på vilka de uppsatta målen för 

integration är. Tolkningen som tillämpas behandlar Sawyers (2006) resonemang om 

institutionella grindvakter som spelar en avgörande roll för människors kategorisering i 

samhället. Det är möjligt att forskaren i detta sammanhang hade en förförståelse som ledde till 

ledande frågor i samordnarens intervju: ”…är det Migrationsverket som satt upp vissa mål, 

eller…?” Om än det kändes som att forskaren ”lade orden i munnen” på samordnaren, hade 

hon inget svar på frågan och en yrkesverksam med hennes titel torde kanske ha bättre 

teoretisk koll på vad arbetet bedrivs utifrån. Handläggaren menar att de referensramar som 

finns är samma för alla i samhället, att stå för sin egen försörjning och att inte vara beroende 

av myndigheter. Detta resonemang får stöd i Diaz ekonomiska integrationsdimension, egen 
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försörjning leder till inkomst och yrkespositioner. 

 

Boendet nämner handläggaren som steg ett för de nyanlända till kommunen. Redan här 

påbörjas integrationsarbetet med att först se till att de inte bor segregerat. Även här använder 

sig handläggaren av Diaz (1996) integrationsdimensioner. Ett egenägt boende bidrar till 

tillfredsställelse. Andersson och Molina (1996) talar om boendesegregation och menar att det 

även kan vara av positiv art genom ökad kulturell förståelse av likasinnade och en trygg miljö. 

Samordnaren nämner inget om boende eller segregation. Detta reflekterades över först vid 

jämförelsen av de två intervjuerna och lämnar forskaren med ett frågetecken om varför inte 

detta verkar centralt för samordnaren.  

 

Språket verkar viktigt för båda handläggarna. Invandrarnas integration påverkas huruvida de 

kan språket eller inte. Diaz (1996) pratar om språket som kommunikativ dimension och vikten 

av att kunna delge sig myndighetsinformation och annan information. Kamali (2004) pratar 

om språkets betydelse i den sociala kontexten.  

 

Lokal-/majoritetsbefolkningens attityder är enligt samordnaren svårt att jobba med då det 

finns många förutfattade meningar och ”svenskarna” verkar ”dra alla över samma kam”. Vad 

inte samordnaren verkar medveten om är att hon gör samma sak med lokalbefolkningen då 

hon talar om dem som en och samma grupp med lika åsikter. Här appliceras Kamalis 

resonemang om ”vi” och ”dem” då samordnaren förstärker uppdelningen i samhället genom 

att använda dessa termer, lika som lokalbefolkningen gör. Vid närmare reflektion av frågan 

noteras att även forskaren drar hela majoritetsbefolkningen över ”samma kam” i och med att 

räkna hela lokalbefolkningen till samma grupp med samma åsikter. Handläggaren menar att 

det har varit svårt för klienterna att komma in i samhället tidigare, på grund av den 

flyktingförläggning som tidigare låg på orten vars boende inte kom överens med de infödda. 

Vidare menar hon att läget har förändrats då hon (och hennes kollegor) talat om varför dem 

(främst flyktingarna) är där. Då förstår dem menar hon.  

 

På frågan om den geografiska placeringens betydelse för klienterna så trodde samordnaren att 

trots fler arbetstillfällen och mer puls i en stad så var glesbygden bra för barnen och de som 

ville ha det lite lugnare. Dock menade samordnaren att det kan vara ensamt för många att 

komma till glesbygden då det kanske inte finns fler som pratar samma språk. Vidare talar 

samordnaren om att klientarbetet bli mer personligt på glesbygden och detta kan främja 
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integrationen med stöd av Diaz (1996) sociala integrationsdimension. Hon kritiserar även soc-

tänkandet och menar att på hennes arbetsplats ska de arbeta tillsammans. Frågan lyder då, gör 

de inte det på socialtjänsten och vad är hennes erfarenheter av det?  Handläggaren svarar att 

det är bättre för integrationen på landsbygden då de nyanlända tvingas prata svenska. 

Tankarna går till assimilation då de tvingas in i det nya samhället på grund av brist på 

samspråkiga.  

 

Om integration handlar om att ha makt över sin situation, att ha samma rättigheter som 

majoritetsbefolkningen, är då segregation motsatsen? Flera forskare talar om makt när de talar 

om integration och som Eliassi (2006) vill förtydliga, detta är något som inte kan 

uppmärksammas nog inom socialt arbete. Det är en så pass central del i yrket med människor 

och då den missbrukas eller inte tas i beaktande kan det få konsekvenser för klienterna som 

verkar som spelbrickor i det strukturella samhällsspelet. Trots att detta är en kvalitativ studie 

som belyser två integrationshandläggares syn på begreppet integration går det inte att undvika 

att tala om strukturell nivå och dess påverkan på individen. Den strukturella påverkan är en 

viktig aspekt av en individs liv och handlar det dessutom om strukturell diskriminering så blir 

det ännu mer centralt för individen och därav även för det sociala arbetetsfältets räkning.  

 

Syftet och dess frågeställningar har uppnåtts med god tillfredsställelse, att få fram dessa 

integrationshandläggares syn på integration. Att svaren var så olika trots samma profession, 

arbetsplats och arbetsuppgifter var intressant med tanke på att handläggarna utgör en del av en 

helhet på enheten och ska jobba tillsammans. I hur stor utsträckning påverkar deras olika syn 

på integration deras arbete med klienterna och deras samarbete med varandra och andra 

kollegor? Kanske fanns en föreställning om att svaren skulle vara mer enade då de arbetar 

tillsammans, på samma kontor. Inte för att olikheter inte kan främja arbetet, tvärtom, men nog 

fanns ändå en viss tro om att några svar skulle te sig mer lika. Vilken oerhört komplex process 

integration torde vara då människor från hela världen med sitt ursprung och sina erfarenheter 

ska finna sig tillrätta och hitta balans i sitt nya liv med sin nya omgivning i ett nytt land efter 

dess regler, lagar, normer och traditioner, då inte ens på kollegor på samma arbetsplats har 

samma syn på denna process.  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  

En spännande fortsättning till denna studie och detta fält, hade varit om klienterna i denna 

kommun hade fått delge sin syn på integration. Vad de anser är viktigt med 
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integrationsarbetet, hur de känner inför att bo på Norrlands glesbygd, vad en kompetent 

handläggare bör ha för egenskaper och bemötande. Även att få rama in enhetens annan 

personal för en mer komplett bild av integrationssynen i kommunen hade varit spännande att 

få, för att sedan kanske kunna få jämföra med både liknande kommuner i Norrland men även 

för jämförelse i södra Sverige. Detta skulle vara givande för socialt arbete i den aspekten att få 

en mer landomspännande, mer ingående bild av landets integrationspersonals syn på 

integration. Kanske den forskningen skulle kunna belysa skillnader och likheter för att gör 

personalen och dess ledning mer uppmärksam på om arbetet med integration skiljer sig stort 

från kommun till kommun. Kamali kritiserar integrationspolitiken för dess brist på 

uppföljning och kanske det skulle underlätta om kommunerna var mer enade. Intrycket under 

intervjun var att kommuner arbetar väldigt olika och det kan vara förvirrande och kännas 

orättvist för klienterna. För en ännu större helhet, på mer strukturell nivå, skulle 

integrationshandläggarnas chefer i kommunerna, få ge sin bild av begreppet och förklara 

vidare hur just dennes kommuns långsiktiga integrationsplan ser ut.  Som Kamali menar, så 

länge den strukturella administrationen ser ut som den gör och landet inte uppfyller en 

funktionell integrationsplan behövs all forskning inom integration för att få alla att känna sig 

delaktiga i samhället. Många år har gått sedan 1927 års invandrarlag men ändock känns den 

inte så avlägsen när man studerat ämnets befintliga litteratur.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Kön 

Ålder 

Utbildning 

Arbetsplats 

Arbetsuppgifter 

Information om konfidentialitet, kassering av band och anteckningar, intervjumaterialet 

kommer endast att användas för studiens syfte, informanterna har rätt att avbryta intervjun när 

helst de vill, informanterna har rätt att inte svara på vissa frågor. 

 

Informanterna ombeds berätta fritt på nedanstående frågor: 

 

Vad betyder integration för dig? 

Kan du ge en exempel på en person som är integrerad? 

Kan du ge en exempel på en person som inte är integrerad? 

Hur jobbar du med integration i ditt arbete?   

Vad finns det för utmaningar med att jobba med integration? 

Hur tror du att personliga attityder bland integrationspersonalen påverkar arbetet med 

integration?  

Hur mäts en lyckad integration och från vilka referenser?  

Hur påverkar lokalbefolkningen/ majoritetssamhället ditt/ ert arbete med integration?  

 

Innan avslutad intervju frågar forskaren om informanterna vill tillägga något, om de känner 

sig nöjda med svaren samt efter sista intervjun (båda intervjuerna var samma dag, efter 

varandra), ber dem om en stund för gemensamt fika. 

 

 


