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Sammanfattning 

Samtidigt som integrations- och flyktingfrågor i Sverige är högst angeläget, så anser vi att 

perspektiv från flyktingarna själva inte har inkluderats tillräckligt inom forskningen. Syftet 

med den här sociologiska studien är därför att genom ett inifrånperspektiv undersöka och 

belysa flyktingarnas egna visioner samt upplevelser och erfarenheter av sin integrations- och 

etableringsprocess, för att få fördjupad förståelse för en situation som kan betraktas som 

komplex. Vi har utgått från en kvalitativ metod där vårt empiriska material är baserat på tio 

semistrukturerade intervjuer med flyktingar som är deltagare i de samhällsinsatser som följer 

utav etableringsreformen. I analysprocessen har vi inspirerats av ett hermeneutiskt perspektiv 

för att tolka materialet. Som analysverktyg har vi tagit utgångspunkt i en teoretisk modell av 

integrationsdimensioner samt begreppet KASAM (Känsla av sammanhang) och vi har vidare 

kopplat resultaten till tidigare forskning.  

Studiens resultat antyder om att flyktingens integrations- och etableringsprocess innefattar 

och är beroende av många olika områden, där vi kan se hur strukturella, sociala samt 

subjektiva integrationsområden hänger samman. Ett centralt resultat av denna studie är att det 

finns upplevelser av att sociala dimensioner av integration bör inkluderas i de strukturella 

insatserna. Vårt material visar tydligt att språket uppfattas som den viktigaste nyckeln för 

både strukturell och social integration, och i detta sammanhang önskar de flesta en mer 

omfattande kontakt med svenskar eftersom detta lyfts fram som en mer effektiv källa till 

språkutveckling än de strukturella insatserna ensamma kan ge. 

Nyckelord: Flykting, integration, etableringsreformen, språk, KASAM 
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1. Inledning 

Migrations- och integrationsfrågor är ett område som är högaktuellt i dagens samhälle, där 

Sverige är ett av de länder inom EU som tar emot flest flyktingar i förhållande till den egna 

befolkningen (Eurostat, 2015). Vår nyfikenhet kring de komplexa livsprocesser som 

migration involverar samt intresset för hur dessa samspelar med samhället kommer dels 

utifrån studier och dels genom egenupplevda möten med personer i fråga. Vår personliga 

uppfattning är att integration är den mest lämpade vägen för migranter och samhället att skapa 

välbefinnande och ömsesidig förståelse. Vi är också av övertygelsen att djupare förståelse nås 

genom att lyfta fram röster från de berörda eftersom detta ger ett större helhetsperspektiv på 

integrationsfrågan, vilket är motivationen bakom studien.  

Den här studien tar avstamp i ett samhällsklimat där debatter om flyktingfrågor präglade av 

motsättningar mellan skepticism och öppenhet har fått stort utrymme, men där det kan 

ifrågasättas huruvida de berörda människornas egna röster lyfts fram i tillräcklig omfattning.  

Utifrån ett samtal med en yrkesverksam inom SFI (Svenska för invandrare), som således 

arbetar inom integrations- och etableringsprocessen, har vi identifierat ett flertal faktorer som 

är specifika för den migrantgrupp som i vardagstal benämns flyktingar, dvs. de som faller 

inom Utlänningslagens definition av flyktingar samt de som beviljas asyl som 

skyddsbehövande (se Bilaga 3). Genom denna kontakt har vi blivit uppmärksammade på att 

omständigheter såsom att dessa människor redan är i en särskilt utsatt position, ofta upplevt 

trauman, kan ha familj som fortfarande är på flykt etc. kan vara försvårande faktorer för att 

förstå och hantera integrations- och etableringsprocessen. Mot bakgrund av frågans aktualitet 

har vi följaktligen valt att fördjupa oss i flyktingars upplevelser, och genom den centrala roll 

som etableringsreformen, som är det strukturella ramverk vi utgår från i studien, har för 

individernas integration så finner vi det relevant att belysa hur sådana strukturella 

förutsättningar samspelar med de subjektiva upplevelserna.  

1.1 Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi att ge en bakgrundsredogörelse, dels med avsikt att visa på 

aktualiteten av frågan samtidigt som vi anser det nödvändigt att ge läsaren en grundläggande 

kunskap om de element som studien kretsar kring. 

Det osäkra världsläget under de senaste åren har inneburit en kraftig ökning av 

flyktingströmmar till Sverige, där framförallt konflikterna i Syrien kan ses en orsaksförklaring 
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till att antalet asylsökande nästan fördubblats 2014 i jämförelse med 2012 (Statistiska 

Centralbyrån, 2014; Migrationsverket, 2015). I enlighet med Genèvekonventionen, svensk lag 

och EU-regler så är ett av kriterierna för att definieras som flykting att man riskerar förföljelse 

eller löper risk för sitt liv på grund av hot eller situationen i hemlandet, vilket gör denne 

berättigad till att söka asyl i Sverige. Detta gäller även de som klassificeras som 

skyddsbehövande av andra skäl (Fores, 2015).  

När flyktingar samt skyddsbehövande beviljas asyl och erhåller uppehållstillstånd i Sverige 

startar en etablerings- och integrationsprocess som utformas i enlighet med den 

etableringsreform som upprättades 2010, med syfte att påskynda och underlätta för migranters 

etablering i arbets- och samhällslivet (Prop. 2009/10:60). Eftersom etableringsreformen 

huvudsakligen omfattar flyktingar och skyddsbehövande mellan 20 och 64 år så är det främst 

nyanlända i arbetsför ålder som berörs av insatserna (Fores, 2013). Regeringens avsikter med 

att starta den utredning som ligger bakom etableringsreformen var att nyanlända tidigare haft 

svårt att inträda på arbetsmarknaden. I propositionen bakom reformen så hänvisar man till hur 

OECD (Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling) lyft fram att Sverige står 

inför ett större integrationsbehov än många andra länder genom det faktum att personer med 

skyddsbehov, vilka utgör en stor del av den svenska invandringen, har uppvisat särskilda 

svårigheter att träda in på arbetsmarknaden (Prop. 2009/10:60). I propositionen så framgår det 

också att forskare har betonat vikten av en tydlig arbetsmarknadsinriktning på insatserna 

eftersom en sådan prioritet har visat sig leda till en mer effektiv etableringsprocess, varpå det 

antyds om att arbete är den primära vägen för att integreras i samhället (Prop. 2009/10:60).  

För att integrationen ska gynna såväl samhället som den enskilde på bästa sätt så lyfter 

regeringen fram betydelsen av individanpassade insatser, och motiverar i sammanhanget att 

etableringsinsatser för nyanlända ska betraktas som en långsiktig investering från samhällets 

sida för att ge nyanlända förutsättningar till såväl egenförsörjning som ett aktivt deltagande i 

arbets- och samhällslivet (Prop. 2009/10:60). Arbetsförmedlingen är ansvarig för att 

samordna insatser som ska underlätta för den nyanländes etablering gällande arbete, boende, 

barnomsorg, utbildning och försörjning. Detta sker i samverkan med Migrationsverket, 

Skatteverket, Försäkringskassan, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting, vilket 

visar på att det är många myndighetsaktörer med i processen. När en asylsökande har beviljats 

uppehållstillstånd så upprättar Arbetsförmedlingen en individuell etableringsplan, 

innefattande sysselsättningar som i regel är belagda på 40 timmar per vecka och inbegriper 

aktiviteter såsom SFI, samhällsorientering, arbetsförberedande aktiviteter och 
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arbetsmarknadspolitiska program. Deltagaren ska även tilldelas en så kallad etableringslots, 

vilket är en aktör som genom sin branschnära kompetens och tillgång till nätverk ska verka 

som en länk mellan den enskilde och samhället genom att stödja och påskynda etableringen 

på arbetsmarknaden (Fores, 2013). På grund av att det förekommit problem med olika former 

av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot och utpressning från 

lotsföretag med vinstintresse så deklarerade Arbetsförmedlingen i början av 2015 att de ej 

längre kan garantera kvaliteten av lotsverksamheten och att tjänsten därmed kommer att 

avslutas. (Arbetsförmedlingen, 2015). 

Det övergripande syftet med etableringsreformen är således att integrera nyanlända, men det 

är svårt att finna en entydig definition av vad integration betyder. Utifrån UNHCR:s 

definition kan man betrakta fenomenet som en tvåvägsprocess, som å ena sidan beskriver 

själva processen och å andra sidan resultatet av integrationen, och påverkas såväl av hur 

flyktingen accepterar samhället som hur samhället accepterar flyktingen. Vidare består 

integrationen enligt UNHCR:s definition av tre olika dimensioner. Dels inryms en juridisk 

process, vilket bl.a. berör rättigheter såsom tillgång till arbete, utbildning, sjukvård, 

socialbidrag, dels också en ekonomisk process, där syftet är att den nyanlände ska bli 

självförsörjande och bidra till samhällets ekonomi. Slutligen innefattas också en sociokulturell 

process som avser den del av integreringen där flyktingen anpassas och accepteras för att vara 

med och bidra inom samhällslivet (UNHCR, 2013: 7ff).  

Utifrån vad som framgår av bakgrundsredogörelsen så är vår uppfattning att 

etableringsprocessen, med dess uttalat tydliga arbetsmarknadsfokus, lägger en avgörande 

tyngd på den ekonomiska och juridiska dimensionen av integration medan det lämnas mindre 

utrymme åt den sociokulturella. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Som bakgrunden visar så är den svenska integrations- och etableringsprocessen ett angeläget 

ämne, dels genom det faktum att många flyktingar kommer till Sverige och dels utifrån att 

integrationsfrågor berör många livsområden. Vårt övergripande syfte är att genom ett 

inifrånperspektiv undersöka och belysa flyktingars egna visioner samt upplevelser och 

erfarenheter av den svenska integrations- och etableringsprocessen. Genom följande 

frågeställningar kommer detta syfte att konkretiseras ytterligare: 
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- Hur ser flyktingarna på sin egen integrationsprocess, sett utifrån de strukturella 

förutsättningar som etableringsreformens ramar innebär? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan flyktingens vision med integrationen och 

etablerings- och integrationsinsatsernas syfte?  

- Upplever flyktingarna att etableringsinsatsernas fokus på arbete kan påverka 

integrationsprocessen inom andra samhällsområden? 

- Går det att identifiera individuella faktorer som påverkar upplevelsen av 

etableringsprocessen?  

1.3 Disposition 

I det inledande kapitlet har vi först introducerat en bakgrund till ämnet, samt presenterat 

studiens övergripande syfte och frågeställningar. I kapitel 2 redogör vi för det rådande 

kunskapsläget och i kapitel 3 presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi kommer att 

använda som analysverktyg. I kapitel 4 diskuterar vi val av datainsamlingsmetod, 

urvalsöverväganden och analysmetod samt reflekterar kring etiska och metodologiska 

överväganden. I kapitel 5 går vi igenom resultatet av vår undersökning genom att presentera 

empirin som vi analyserar med koppling till de teoretiska perspektiven och även den tidigare 

forskningen. Avslutningsvis följer kapitel 6 där vi tydliggör hur våra frågeställningar 

besvarats, för en egen diskussion om studien och de resultat vi fått samt ger förslag till vidare 

forskning. 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom vårt syfte är att lyfta fram flyktingarnas egna perspektiv så har vi uteslutande 

fokuserat på deras erfarenheter, medan andra parter som är delaktiga i processen inte kommer 

att höras.  

Etableringsreformen omfattar främst den grupp som fått uppehållstillstånd som flykting eller 

skyddsbehövande, varpå vi i vår studie enbart fokuserat på de som omfattas av 

Utlänningslagen 4:1- 2a§§ (se Bilaga 3). Eftersom vi inte har för avsikt att skilja dessa åt i 

arbetet kommer vi att använda den samlade benämningen flykting om de individer som enligt 

svensk lag definieras som flykting eller annat skyddsbehövande och således är berättigade att 

söka asyl i Sverige. 
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2. Tidigare forskning 

För att få en överblick över det rådande kunskapsläget vad gäller flyktingar och dess 

integration så har vi valt att söka efter studier som dels fokuserar på vilka faktorer som på en 

övergripande nivå påverkar och inverkar på integrationsprocessen i olika avseenden och 

därtill studier som har en mer tydlig utgångspunkt i att belysa integrationsfrågan utifrån de 

etableringsåtgärder som samhället aktivt utövar. Till detta sammanhang har vi även intresserat 

oss för studier som berör relationer mellan myndighetsaktörer och flyktingar för att få en 

djupare förståelse för etableringsprocessen. En del av de forskningsresultat som vi presenterar 

har inte uteslutande fokuserat på flyktingar som kategori, utan talar om invandrare och 

nyanlända som en enhetlig grupp. Eftersom flyktingar, som är vårt studiefokus, kan 

kategoriseras inom termen invandrare så anser vi att de aktuella studierna är av relevans. Vår 

uppfattning är att forskningen inte i tillräcklig omfattning har inkluderat ett inifrånperspektiv 

för att belysa flyktingarnas egna upplevelseberättelser, vilket är en omständighet som flera 

forskare inom området stödjer. Av den forskning som fokuserat på att belysa flyktingarnas 

perspektiv på sin egen integrationsprocess upplever vi att det främst har fokuserats på frågor 

som berör marginalisering, delaktighet i samhällslivet och upplevelser av ett socialt 

sammanhang, medan det för vår studie främst är intressant att presentera vad 

kunskapsområdet sagt om integrationsprocessens påverkan av aktiva etableringsinsatser. 

2.1 Generella faktorer som påverkar integrationsprocessen 

Till forskningsområdet hör studier som belyst vilka faktorer som påverkar flyktingars 

möjligheter att integrera sig i Sverige, där frågan belysts utifrån olika utgångspunkter. 

Diaz har studerat hur integrationsprocesser hos olika invandrargrupper yttrar sig inom diverse 

sociala sfärer, där arbetsmarknaden och det ekonomiska livet anses vara de mest framträdande 

sfärerna för invandrare att organisera sitt sociala liv och integreras i värdlandet. Studien visar 

att den del av processen där invandraren etableras i arbets- och sysselsättningsystemet, vilket 

benämns som strukturell integration, påverkas negativt av såväl marginalisering som politiska 

strukturer som hindrar invandraren att mobilisera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt visar 

studien att invandrare i takt med sin etablering successivt erhåller nya källor som denne kan 

använda för att stärka sin ställning (Diaz, 1993: 78f). Flyktingar tenderar att uppvisa en större 

angelägenhet än exempelvis arbetsmigranter att nyttja sådana tillgängliga resurser för att 

integreras på arbetsmarknaden, vilket delvis antas bero på att dessa har en starkare 

motivationsfaktor för att etablera sig i Sverige (Diaz, 1993: 117). Sociala resurser har visat sig 
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kunna förstärka möjligheten till arbetsintegration, varpå Diaz argumenterar för att det måste 

betraktas som strategiskt viktigt att även inkludera komplexa frågor av sociala sammanhang i 

arbetsintegrationsfrågor (Diaz, 1993: 121).  

Åsa Gustafsson har å andra sidan studerat relationen mellan integrationens strukturella 

förutsättningar och de integrationsprocesser som migranter själva organiserar sina liv utifrån. 

Studiens ansats för att studera frågan är tvåriktad, genom att den såväl berör flyktingars 

relation till den etablerade omgivningen som vice versa. Den centrala slutsatsen är att 

flyktingars livsmönster är mycket dynamiska, där integrationsprocesser inte minst är beroende 

av samhällets angelägenhet att bemöta integrationen, i vilken grad flyktingarna inkluderas och 

deltar i samhällslivet tillika hur de sociala, civila och politiska rättigheterna är utformade 

(Gustafsson, 2004). 

Ytterligare en ansats tas av Björkqvist som har undersökt vilka faktorer som kan påverka 

traumatiserade flyktingars sociala integration och deras möjlighet att komma in i arbetslivet. 

Här studeras huruvida det förekommer en ömsesidig påverkan mellan flyktingarnas 

traumatiska erfarenheter och deras integrationsprocess, interaktionen mellan traumatiserade 

flyktingar och aktörer inom flyktingmottagandet samt konsekvenser av denna interaktion. 

Studien visar bl.a. att traumatiska erfarenheter gör flyktingar mer sårbara i stressade 

situationer, vilket därmed kan förstärka känsla av hjälplöshet och ångest och som i sin tur kan 

påverka relationen till offentliga aktörer (Björkqvist, 2001: 7). Vidare framgår det att 

flyktingar har identifierat faktorer som kan vara ett hinder för deras integration i Sverige, där 

psykisk och fysisk ohälsa, ett alltför fyrkantigt samt otrevligt bemötande från 

myndighetspersoner, orimliga krav på SFI-undervisningen samt sociala faktorer som 

exempelvis oro för, och längtan efter, anhöriga i hemlandet är några nämnda exempel 

(Björkqvist, 2001: 14).  Vi kan således se att både stora och små aspekter har betydelse för 

flyktingens integrationsmöjligheter.  

2.2 Riktade insatsers påverkan på integrationsprocessen 

Ett fåtal studier har utifrån intervjuer med flyktingar belyst ett inifrånperspektiv på 

integrationsprocessen med hänsyn till de strukturella insatser som syftar till att integrera 

individen genom arbete. 



 

7 

 

En sådan studie problematiserar de offentliga kanalernas betydelse för flyktingens möjligheter 

till anställning, genom att belysa hur flyktingar själva upplevt att informella vägar, såsom 

personliga kontakter och möten, är mer funktionella (Povrzanovic Frykman, 2012). 

UNHCR lyfter fram en komplex situation där många integrationsområden påverkar varandra 

och konstaterar att det finns ett flertal faktorer som är specifika för flyktingar som 

invandrargrupp, vilket ofta har negligerats i den tidigare forskningen. Möjligheten att få 

arbete är kopplat till en mängd aspekter, såsom en effektiv asylprocess, familjeåterförening, 

bemötande av handläggare, individanpassade etableringsåtgärder etc. Studien lyfter fram att 

det finns vissa strukturella hinder som är generella för alla flyktingar och som påverkar 

integrationen, men att det krävs ett mer individanpassat system med anpassningsbara insatser 

snarare än åtgärder av allmän karaktär. De integrationspolitiska områdena är beroende av 

varandra och gör processen komplex, vilket i förlängningen också innebär att integrationen 

måste få ta tid (UNHCR, 2013: 47ff). 

Forskaren Caroline Tovatt har genomfört en uppföljningsstudie av etableringsinsatserna inom 

Södermanlands län, där såväl nyanländas erfarenheter av kontakter med olika 

etableringsaktörer skildras, samtidigt som det anläggs ett inifrånperspektiv på hur 

etableringserfarenheterna förhåller sig till de nyanländas livssituation som helhet (Tovatt, 

2013: 13). Individuella bakgrunder och förutsättningar hos etableringsreformens deltagare 

genererar skilda förmågor för individerna att dels förstå systemets regler samt hur de 

strategiskt ska använda sig av systemet för att föra sig fram och integrera sig på 

arbetsmarknaden, vilket har visat sig få effekter på livsföringen som helhet. Det komplexa 

systemet innebär många och oklara myndighetsroller samt aktiviteter, varpå de skilda 

individuella förutsättningarna leder till varierade svårigheter att orientera sig i processen, 

effektivisera sin vardag och organisera sitt sociala liv i fråga om boende, barnomsorg, SFI-

studier etc. Som konsekvens kan flyktingen få svårt att bevaka sina rättigheter, vilket därtill 

kompliceras av att många tenderar att ha ett passivt förhållningssätt till systemet för att inte 

upplevas som otacksamma. Vidare belyses ett problem med hur byråkratin hänger samman, 

vilket i förlängningen försvårar för migranten att förhålla sig till processen (Tovatt, 2013: 5, 

22, 48ff). Studien visar vidare att etableringsaktörernas kommunicerande av 

etableringsinsatserna till deltagarna är präglat av vikten på arbete, där det framgår att 

arbetsförmedlare präntat in för deltagarna att det är viktigt att bli självförsörjande för att inte 

bli bidragsberoende. Enligt forskaren återspeglar detta integrationsinsatsernas tydliga 

arbetsinriktning, och dialogerna kan således betraktas som ett sätt för aktörerna att socialisera 
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deltagarna (Tovatt, 2013: 50f). Även problem med lotssystemet identifieras, där relationen 

mellan lotsar och deltagare emellanåt har oklara gränser mellan privat- och yrkesliv. Detta 

kan resultera i starka beroendeförhållanden och en ojämn maktbalans parterna emellan, vilket 

som konsekvens kan äventyra deltagarnas rättssäkerhet (Tovatt, 2013: 6). 

Genom ett inifrånperspektiv skildrar Lennartssons studie flyktingars situation under 

asylprocessen samt deras upplevelser och relationer till myndigheter. Många flyktingar har 

upplevt en generell misstro till myndighetspersoner, där en förklaringsfaktor kan vara att 

dessa drar associationer till hemlandet och således bär med sig en vaksamhet på grund av 

tidigare erfarenheter. Detta kompliceras av att många flyktingar känner olust över att behöva 

dela med sig av sina erfarenheter till myndighetspersoner (Lennartsson, 2007: 74ff).  

2.3 Sammanfattning 

Som redogörelsen ovan visar så stödjer forskningen antagandet att arbetet är en viktig ingång 

för att etableras i samhället, samtidigt som den också påvisar hur olika sociala sfärer griper in 

i varandra i ett komplext samspel, där inte minst chansen att få arbete påverkas av 

integrationen på övriga livsområden. Forskningen har därtill visat hur integrationen påverkas 

av olika aktörer, omgivningen i värdlandet, den enskilde individen och strukturella 

förutsättningar. En annan del av forskningsområdet har fokuserat på de strukturella insatserna 

för den enskildes integrationsprocess, där ett fåtal studier har belyst flyktingens egna 

perspektiv på de problem och förutsättningar som etableringsinsatserna innebär. Här framgår 

att det komplexa systemet kan innebära svårigheter för flyktingen att förstå hur denne ska 

orientera sig i det, där problemen kan spilla över på flyktingens integration inom övriga 

områden. Problemen har identifierats både i de strukturella insatserna och i relationer till 

myndigheter och myndighetspersoner.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Som vi tidigare har resonerat kring så finns det en invecklad sammanvävning bakom 

integrationsbegreppet, som å ena sidan gör det till ett svårdefinierat fenomen och å andra 

sidan komplicerar för möjligheten att tala om den som lyckad eller ouppnådd. För att få en 

djupare förståelse för denna komplexitet, som vi förutser kunna förklara eventuella skillnader 

och likheter i hur exempelvis strukturella visioner och subjektiva upplevelser tillskriver 

integrationen mening, så anser vi att Jose Alberto Diaz mångdimensionella integrationsmodell 

kan utgöra ett användbart teoretiskt analysverktyg. För att få en djupare förståelse för hur väl 

flyktingen blir integrerad och upplever det nya samhället så är vår uppfattning att Aaron 

Antonovskys begrepp KASAM (Känsla av sammanhang), med sina olika komponenter, kan 

vara ett användbart redskap. 

3.1 En mångdimensionell integrationsmodell 

Integrationsforskaren och sociologen Diaz har på uppdrag av Integrationsverket (nuvarande 

Migrationsverket) utarbetat ett förslag på hur integrationsprocessen kan följas upp 

systematiskt, där han föreslår en modell som innefattar strategiska indikatorer för att mäta 

uppfyllandet av integrationsarbetet (Diaz, 2004: 10).  

För att studera den komplexa företeelse som fenomenet integration innebär urskiljer Diaz två 

differentieringsnivåer. Dels berörs integrationen av en vertikal nivå, som innebär att 

integrationsprocessen betraktas i relation till dess strukturkomplexitet. Detta omfattar såväl en 

makronivå, där nationella och övernationella lagar samt institutioner etc. påverkar processen, 

en mesonivå av sociala normer och gruppers samspel som utspelar sig på en lokal arena, samt 

en mikronivå som innefattar individen och dennes privata sfär, såsom familjeangelägenheter 

samt individuell potential av motivation, resurser, kompetens och målsättningar. Den andra 

differentieringsnivån är horisontell och innebär att integrationsindikatorer också ska följas 

upp i relation till en processkomplexitet. Eftersom ett grundläggande antagande bakom den 

presenterade modellen är att integrationsprocessen har en mångdimensionell karaktär, där 

olika samhällssfärer utgör områden som kan avskiljas från varandra, så måste 

processkomplexiteten också förstås med utgångspunkt i olika integrationsområden. Aktörerna 

på makro-, meso- och mikronivå samspelar för att utforma strategiskt viktiga 

samhällsområden där ett flertal integrationsfrämjande delprocesser kommer till uttryck (Diaz, 

2004: 11, 57ff). 
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Genom att integration måste definieras utifrån dess mångdimensionalitet så identifierar Diaz 

följaktligen lämpliga indikatorer av processer och strukturer som mäter integrationsgraden på 

fem samhällsdimensioner: Arbetsmarknadsintegration, Social integration, Medborgerlig 

integration, Boendeintegration samt Subjektiv integration (Diaz, 2004: 59).  

Arbetsmarknadsdimensionen inbegriper individens inträde och företagande i arbetslivet, vilket 

ur ett individperspektiv innebär en tillgång till inkomster och socioekonomisk utveckling. 

Diaz föreslår hur exempelvis sysselsättningsgrad, graden av sårbarhet i sysselsättningen och 

fördelningen av sysselsättningsstatus kan utgöra relevanta mätinstrument för att följa upp 

integrationsområdet inom detta samhällsområde (Diaz, 2004: 65). För att betrakta den sociala 

integrationsdimensionen kan vidare individens aktiviteter inom, samt tillgång till, sociala 

nätverk med infödda svenska i olika miljöer i det nya samhället betraktas som indikatorer på 

god integration. Den medborgerliga integrationsdimensionen kan mätas utifrån vilken grad 

individen utövar sina medborgarroller, exempelvis hur aktivt individen deltar i samhällslivet 

på olika politiska och organisatoriska nivåer. Dimensionen som berör graden av 

boendeintegration mäts dels utifrån hur den etniska sammansättningen av bostadsområden ser 

ut och dels utifrån hur möjligheterna till boendetillgång på egna villkor ser ut. Till skillnad 

mot de hittills nämnda faktorerna så har den subjektiva integrationen inte sitt mätvärde i de 

samhälleliga eller sociala strukturerna. Diaz motiverar nämligen för betydelsen av att även ta 

hänsyn till ett inifrånperspektiv för att definiera integrationsnivåer, eftersom det måste antas 

rimligt att den nyanländes tillfredställelse i det nya landet avspeglar hur lyckad integrationen 

är. Den subjektiva integrationen kommer således till uttryck genom invandrarens 

självdeklarerade grad av tillfredställelse med sin integration inom olika områden, vilket 

innebär att aspekter såsom individens identitets- och samhörighetskänslor är relevanta att 

beakta, tillika upplevelser av integrationshinder, levnadsvillkor och måluppfyllelse i det nya 

samhället (Diaz, 2004: 59f, 85f). Aktiviteter som utspelar sig i ett mikroperspektiv avspeglar 

och påverkas av sociala och strukturella nivåer, vilket till exempel kan förklaras med att den 

egenupplevda tillfredställelsen i integrationsprocessen såväl torde underlätta för 

förtroenderelationer gentemot samhällets institutioner samtidigt som subjektiva upplevelser 

berör identitetsprocesser och förändringar av sociala och kulturella referenspunkter i 

samhället.  Därtill menar Diaz att upplevelser av diskriminering kan antas vara en rimlig 

indikator på den subjektiva integrationen, eftersom individers erfarenheter av att bli 

diskriminerad kan upplevas som ett integrationshinder för denne personligen (Diaz, 2004: 

85ff). 
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Vi anser att Diaz integrationsmodell har styrkor som är relevanta ur dubbla avseenden. Dels 

utgör modellen ett användbart mätinstrument för att följa upp och sedermera underlätta för ett 

integrationsarbete som tar hänsyn till såväl hårda som mjuka värden på hur samhället och den 

nyanlända kan acklimatisera sig med varandra. Vi menar därutöver att integrationsmodellen 

får en upplysande effekt på integrationsfrågan, eftersom dess mångdimensionella karaktär 

visar på att integrationsbegreppet inte är helt oproblematiskt. Med utgångspunkt i denna 

komplexitet så anser vi att modellen i sig måste problematiseras och betraktas med ett kritiskt 

förhållningssätt, där vi dels vill öppna upp för en diskussion om möjligheten att modellen kan 

inrymma ännu fler dimensioner, samt subdimensioner, som Diaz inte urskiljer. Därtill menar 

vi att indikatorerna för vad som är god integration inte kan betraktas som konstanta genom tid 

och rum och mellan individer med vitt skilda referensramar, samtidigt som det 

överhuvudtaget måste betraktas som enkelspårigt att förutsätta att integration är ett 

allmängiltigt mål för alla invandrare. För att inte riskera att bortse från eventuellt dolda 

implikationer som enskilda parter kan ha med att benämna något som god integration, samt 

inte förbise att indikatorerna i allra högsta grad är kontextbundna så menar vi således att Diaz 

modell måste användas med försiktighet och reflektion.  

3.2 KASAM - Känsla av sammanhang 

KASAM är ett begrepp som utvecklades av den medicinska sociologen Antonovsky i syfte att 

försöka få förståelse för hur människor som drabbats av svåra händelser ändå klarar av att 

hålla sig friska. Antonovsky utgår från ett salutogenetiskt perspektiv där man istället för att 

fokusera på vad som gör människor sjuka är intresserade av vad som upprätthåller en god 

hälsa, där känslan av sammanhang visar sig ha en avgörande roll. 

Antonovsky använder begreppet stressorer för att förklara de riskfaktorer som kan påverka 

hur människor förhåller sig till sitt liv, där graden av KASAM är avgörande för hur väl man 

klarar av att bemöta exempelvis traumatiska upplevelser och andra riskfaktorer. KASAM är 

uppbyggd utifrån tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En 

människa som har hög känsla av begriplighet upplever information som ordnad och sitt inre 

och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbart, vilket gör att denne lättare kan förutsäga och 

förstå plötsliga livsförändringar. Hur man sedan betraktar de händelser som uppstår och de 

krav som ens stimuli utsätts för avgör graden av hanterbarhet. En människa med hög känsla 

av hanterbarhet ser inte sig själv som ett offer vid negativa överraskningar i livet, utan 

försöker snarare förnuftigt reda ut situationen utifrån hur den är. Graden av meningsfullhet 
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handlar om i vilken utsträckning den enskilde upplever sig vara delaktig i de processer som 

skapar dennes livssituation och dagliga liv, samt förhåller sig till kraven som utmaningar 

värda att engagera sig i. En människa med hög grad av meningsfullhet kan visserligen 

uppleva motgångar som svåra, men betraktar det inträffande som något meningsbärande 

vilket gör att denne gör sitt bästa för att ta sig igenom händelsen på ett värdigt sätt 

(Antonovsky, 1993: 39ff). 

Komponenterna i KASAM är generellt sett sammanflätade och påverkar varandra, men det 

finns också situationer där personer upplever ett högt värde på en komponent och lägre på en 

annan. Den motivationella komponenten meningsfullhet tycks vara viktigast för helheten, då 

varken begriplighet eller hanterbarhet blir särskilt långvarigt utan den. Vidare lyfts 

begriplighet fram som den därefter viktigaste komponenten, då hanterbarhet kräver förståelse. 

Enskilt blir dock inte komponenterna särskilt betydelsefulla, varpå en framgångsrik 

problemhantering tycks vara beroende av KASAM i sin helhet (Antonovsky, 1993: 43ff). 

Vi anser att KASAM-begreppet kan fungera som en användbar teoretisk utgångspunkt för att 

få fördjupad förståelse om hur flyktingar förhåller sig till sin integrationsprocess, eftersom 

dessa människor inte sällan upplevt svåra händelser och genomgår stora omställningar till ett 

nytt och främmande livssammanhang. Vi vill däremot understryka vikten av att anta ett 

kritiskt förhållningssätt innan man applicerar teorin på verkliga mänskliga livsprocesser, för 

att undvika risker med att betrakta individerna alltför snävt. Dels menar vi att man inte 

okritiskt kan värdera en mänsklig aktion som ett tecken på att individen har "hög" eller "låg" 

grad av känsla av sammanhang, då detta skulle förminska betydelsen av såväl det 

kontextbundna som den individuella uppfattningen av vad som är viktigt eller normalt i 

termer av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i ett visst sammanhang. För att 

värdera en annan individs känsla av sammanhang bör man således ha i åtanke att betraktaren 

och den betraktade inte nödvändigtvis tolkar en företeelse utifrån samma referenser, vilket 

inte minst kan bli problematiskt när parternas tolkningsramar påverkas av skilda kulturella 

kontexter. Vidare anser vi att man måste vara försiktig med att förutsätta att känslan av 

sammanhang är en fast egenskap hos individen eftersom attityder, beteendemönster, känslor 

etc. måste antas vara dynamiska och föränderliga. Av detta skäl bör man fundera över 

huruvida en människa verkligen har en hög känsla av sammanhang eller om det snarare 

handlar om att betraktaren tolkar att människan uppvisar sådana tendenser i ett 

situationsbestämt sammanhang. 



 

13 

 

4. Metodologiska utgångspunkter 

Genom detta kapitel kommer vi att redogöra och motivera för våra metodologiska 

ställningstaganden inom såväl datainsamlingsprocessen, urval och analysarbetet. Vi kommer 

även ge en kort beskrivning av genomförandet av intervjuerna samt analysen, för att 

avslutningsvis resonera kring etiska överväganden och metodologiska reflektioner. 

Vår studie fokuserar på flyktingars subjektiva upplevelser av den svenska integrations- och 

etableringsprocessen och vi kommer i genomförandet använda oss av en kvalitativ metod. 

Den kvalitativa forskningen går i mångt och mycket ut på att finna mönster, att försöka förstå 

människors sätt att resonera samt lyfta fram vad individer lägger för mening inom olika 

områden. Det handlar om processer, livsbetingelser, attityder, förändringar och utveckling och 

har därmed sitt fokus på kvalitet istället för kvantitet. Detta överenstämmer med de avsikter vi 

har med vår studie då vi söker efter djup och förståelse snarare än att göra anspråk på att 

generalisera resultaten till en större population (Bryman, 2008: 361ff, Trost, 2010: 31f).  

4.1 Datainsamlingsmetod och urval 

Vi är i vår studie intresserade av att fånga det subjektiva och vill därmed uppmuntra 

intervjupersonen att själv utforma sina svar. Vi anser därför att det är motiverat att använda 

den semistrukturerade intervjumetoden, eftersom avsikten är att få en intervju som är följsam 

efter den riktning som intervjupersonens beskrivningar tar och ha en flexibel karaktär för att 

få fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2008: 412ff). Inför intervjuerna utformade vi en 

intervjuguide med vår bakgrund, tidigare forskning samt syfte och frågeställningar i åtanke. 

Vi ville genom intervjuguiden säkerställa att de frågor vi ställer i intervjun hör samman med 

vårt syfte för undersökningen. Både Trost (2010: 71ff) och Bryman (2008: 419) lyfter fram att 

det viktigaste med intervjuguiden är att den täcker upp de områden som man vill få svar på 

och att forskaren med hjälp av denna får svar på hur intervjupersonen upplever sin värld. Vi 

har valt att ha relativt många och specifika frågor i vår intervjuguide, även om vi tagit 

ovanstående författares rekommendationer i åtanke om att detta generellt kan bli på bekostnad 

av vikten av att vara flexibel utifrån intervjupersonens svar. Vi motiverar detta med en 

uppfattning om att det inte skadar att ha guiden som en trygghet, om man klarar av att förhålla 

sig till den och inte låter intervjun bli för styrd. I efterhand upplever vi inte heller att vi blev 

låsta vid frågorna utan det var intervjupersonernas svar kring sina upplevelser som styrde 

intervjun, men guiden var en bra och tydlig hjälp vid de tillfällen intervjun stagnerade och 
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fungerade som ett förtydligande verktyg vid de tillfällen som språkbrister ledde till 

missförstånd.  

Vi har genomfört tio intervjuer med flyktingar som erhållit uppehållstillstånd i Sverige och 

numer läser på SFI. Vi startade processen med att kontakta en kurator på SFI i en kommun i 

Södra Norrland, som sedan hjälpte oss att komma in och presentera oss i den klass där vi 

kommit i kontakt med våra intervjupersoner. Vi presenterade studien och de rättigheter 

individerna har i samband med att de ställer upp på intervjuer, och delade sedan ut en blankett 

där de som var intresserade fick skriva upp sig. Vi kontaktade därefter intervjupersonerna via 

telefon och bokade in tider för intervjuerna. I samråd med vår kontakt på SFI valde vi att 

endast kontakta individer som läser på D-nivå på SFI och som därmed ofta har en viss 

utbildning bakom sig i sitt hemland. Detta val gjordes dels av språkskäl, då ett intervjuarbete 

kräver att intervjuare och intervjuperson förstår varandra, men också för att de kommit en bit 

in i integrations- och etableringsprocessen och därför har en viss distans till sina upplevelser. 

Utifrån det ovan nämnda kan man se att vårt urval dels är målinriktat, med en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval, men också resultatet av ett 

bekvämlighetsurval, där vi använt oss av de intervjupersoner som är oss tillgängliga (Bryman, 

2008: 434). 

Intervjuerna genomfördes på plats i skolan, efter vardera deltagares önskemål. Syftet med att 

låta de själva välja plats var att intervjuerna skulle äga rum i en miljö de känner sig trygg i, 

vilket både är ett etiskt övervägande samtidigt som vi förutser att det underlättar för 

materialets kvalitet (Trost, 2010: 65f). Innan intervjuerna påbörjades informerade vi om de 

etiska principerna, både muntligt och genom ett skriftligt informationsbrev, och var särskilt 

noga med att säkerställa att de var införstådda i sina rättigheter. För att underlätta vårt 

analysarbete och för att fullt ut kunna koncentrera oss på samtalet valde vi att spela in 

intervjuerna, efter intervjupersonernas godkännande. Intervjuernas längd varierade utifrån 

intervjupersonernas berättelser och pågick mellan 30-60 minuter. Vi upplevde att samtliga 

intervjuer fortlöpte som ett avslappnat samtal men där intervjupersonernas sinsemellan skilda 

individuella attityder, språkförmågor, sociala förhållningssätt, erfarenheter och även öppenhet 

till berättande, påverkade hur intervjuerna gick. Vi utgick hela tiden från att besvara våra 

centrala frågor i intervjuguiden, men eftersom frågorna tolkades och uppfattades mycket olika 

så anpassade vi styrningen efter intervjupersonens fria berättande. Variationer i språkförmåga 

tycktes särskilt vara en förklaringsaspekt till skillnaderna, men även intervjupersonernas 

subjektiva uppfattningar om vilka frågor som de tyckte var mest intressanta. Detta medförde 
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en stor variation på den exakta formuleringen av frågor, och gjorde att vi ibland ansåg det 

nödvändigt att skala av frågorna medan vi i andra situationer istället formulerade nya 

följdfrågor där det framkom intressanta aspekter av berättelser som vi inte hade förutsett på 

förhand. Berättelsernas kvantitet och form varierar således, där vissa besvarat en del av 

frågorna mycket begränsat och kortfattat medan andra har bidragit till ett djupgående och brett 

innehåll. 

4.2 Analysmetod och genomförande 

Inför analysgenomförandet så har vi tagit hjälp av relevanta delar av vårt teoretiska ramverk 

för att konstruera ett analysverktyg som vi sedan har använt oss av för att tolka mening åt 

materialet, samtidigt som vi betraktar empirin utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.  

Analysverktyget är teoretiskt förankrat i två led. För det första så har vi tagit ansats i Diaz 

integrationsmodell för att urskilja de dimensioner av integration som är relevanta för vår 

studie. Med hänsyn till studiens frågeställningar så anser vi att vi finner en lämplig tematisk 

ansats i Diaz definitioner av främst arbetsmarknadsintegration, social integration samt 

subjektiv integration. Vi behöver göra några klargöranden och ombenämningar för att 

begreppen ska anpassas till, och omfatta, en större del av vårt studiefokus. I vår betraktelse så 

är flyktingens upplevelse av sin egen integrationsprocess i relation till arbetsmarknaden 

intressant att studera utifrån samma nivå som andra systembundna samhällsaktiviteter, såsom 

myndighetsärenden och övriga sysslor som är en del av flyktingens etableringsplan. Vi har 

således valt att inkludera Diaz resonemang om arbetsmarknadsintegration i det mer utvidgade 

begreppet Strukturell integration när vi syftar på olika former av strukturella aktiviteter, och 

vi anser att detta tillsammans med Social integration och Subjektiv integration utgör lämpliga 

teman för analys. Vi har därefter tolkat materialets innehåll utifrån vilket tema en särskilt 

aspekt indikerar på. Med utgångspunkt i vardera tema så har vi i ett andra led tagit hjälp av 

KASAM-begreppet för att systematiskt tolka graden av begriplighet, hanterbarhet respektive 

meningsfullhet i de enskilda berättelserna. Tolkningarna av hur flyktingarnas upplevelser kan 

knytas till respektive komponent är våra egna, vilket kan vara problematiskt eftersom det inte 

nödvändigtvis är deras egna uppfattningar. Vår uppfattning är dock att denna medvetenhet 

gjort att vi hållt oss varsamma i tolkningen och inte dragit slutsatser bortom berättelserna. 

Att vi inspirerats av den hermeneutiska skolan i analysfasen återspeglar sig både i hur vi 

förhåller oss till våra kunskapsanspråk, samtidigt som det hermeneutiska synsättet även 

fungerat som ett verktyg för oss att metodiskt tolka mening åt materialet. Bryman (2008: 32, 
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507f) beskriver hur en grundtanke inom hermeneutiken är att man måste se till vilket 

meningsanspråk den enskilda individen hade med en viss handling för att få förståelse för 

själva handlingen. När vi analyserar intervjuerna måste vi således sträva efter att få empatisk 

förståelse för individens upplevelse, samtidigt som vi betraktar detta mot bakgrund av den 

sociala kontext där upplevelsen utspelade sig. För att få kunskap om det fenomen vi studerar 

så måste vi vidare relatera de nya upptäckterna till vår förförståelse, vilket avser våra på 

förhand givna föreställningar och insikter om ämnet. Den aktuella studien har fått sin 

färdriktning genom vår kännedom om integrations- och flyktingsfrågornas aktualitet samt 

våra tidigare föreställningar och erfarenheter av möten med människor som frågan berör.  

Förförståelsen har sedan successivt utvecklats i takt med att vi samlat in material som vidgat 

våra perspektiv, exempelvis genom den tidigare forskningen (Gilje & Grimen, 2007: 179, 

187).  

Den kunskapsprocess som analysfasen innebär kan liknas med en hermeneutisk cirkel, där vår 

tolkningslupp går i en ständig pendlingsrörelse mellan det fenomen som ska tillskrivas 

mening, vår förförståelse samt den rådande kontexten. Vardera del måste sedermera motiveras 

utifrån sitt sammanhang, vilket innebär att vi hela tiden måste tolka helheten för att motivera 

en tolkning av enstaka företeelser samtidigt som helheten på samma sätt enbart kan tolkas 

meningsfullt om man söker förståelse för dess beståndsdelar. När vi analyserar enskilda 

ordsatser av intervjupersonernas berättelser så sätter vi därmed vår tolkning av den aktuella 

utsagan i relation till hela sammanhanget, den situation som flyktingen befinner sig i och vår 

förförståelse. Eftersom våra tolkningar kontinuerligt motiveras mot bakgrund av andra 

aspekter av vår förförståelse så kommer våra slutsatser snarare fungera som referenser till 

framtida tolkningar än att de betraktas som en slutgiltig sanning (Gilje & Grimen, 2007: 

187ff). 

Vi har i arbetet med analysen inlett med att transkribera intervjuerna, där fokus endast varit på 

vad som sägs och vi har därmed bortsett från aspekter som ansiktsuttryck, skratt, suckar etc., 

för att därefter läsa igenom dem ett flertal gånger. I genomläsningarna av intervjuerna har vi 

upprepande rört oss mellan att läsa dem i sin helhet och att läsa delar av dem, för att på bästa 

sätt kunna urskilja aspekter som är viktiga för våra teman och för att finna mönster i 

berättelserna. 
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4.3 Etiska överväganden  

I denna undersökning har vi strävat efter att följa Vetenskapsrådets fyra grundläggande 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). För att uppnå dessa krav har vi utformat ett 

informationsbrev som har tilldelats intervjupersonerna vid två tillfällen, muntligt vid den 

första kontakten samt skriftligt vid intervjugenomförandet (se Bilaga 2). För att undvika 

missförstånd på grund av eventuella språkbrister så har vi haft intervjupersonernas 

nybörjarnivå i det svenska språket i åtanke när vi har formulerat informationen. Vår 

uppfattning är att informationen både författades och förmedlades så att deltagarna var 

införstådda med vad deras medverkan innebar, varpå språkbristerna inte medförde några 

etiska problem. 

I arbetet med analysen kommer namn och orter att tas bort och ersättas av numreringar för att 

uppfylla kraven på konfidentialitet och anonymitet. 

4.4 Metodologiska reflektioner 

För att inte eventuella språkbrister ska begränsa intervjumaterialets kvalitet har vi valt att 

enbart intervjua flyktingar som studerar på D-nivå på SFI, och där alla också har en viss 

utbildningsbakgrund från sitt hemland. Detta metodologiska övervägande innebär att vi måste 

vara medvetna om att utbildningsnivå kan vara en aspekt som påverkar resultatet.  

Eftersom vi inte har för avsikt att anlägga ett genusperspektiv på studien, så har vi inte gjort 

några medvetna överväganden vad gäller könsfördelningen. Vi har inte heller gjort några 

överväganden vad gäller åldern på deltagarna. Slumpen gjorde att våra intervjupersoner består 

av fyra kvinnor och sex män som har en åldersfördelning mellan 20 och 50 år, där vi lämnar 

öppet för att finna variationer som kan knytas till dessa variabler. 

Att intervjupersonerna kan uppleva att de står i en viss beroendeställning till 

myndighetsaktörer samtidigt som det kan finnas tendenser hos nyanlända flyktingar att 

uppleva en tacksamhetsskuld gentemot det svenska samhället måste tas i beaktande när vi 

tolkar materialet, där vi bör vara medvetna om att vissa negativa upplevelseberättelser kan 

utelämnas. Vår uppfattning är dock att informationen om konfidentialitetskravet, samtidigt 

som intervjuerna utspelat sig i en trygg miljö, har bidragit till att intervjupersonerna vågat tala 

relativt öppet om sina upplevelser. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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I åtta av tio intervjuer har vi båda deltagit, och vi har därmed ställt oss i numerärt överläge 

mot intervjupersonen.  Denna aspekt, tillsammans med att vissa av flyktingarna kan uppleva 

att de befinner sig i en utsatt position i samhället, leder till att man bör ha en viss 

”intervjuareffekt” i åtanke och säkerställa att intervjupersonen svarar utifrån sin egen 

erfarenhet och inte utifrån hur de tror att vi vill att de ska svara. Vår uppfattning är att vi 

uppmuntrat till ett avslappnat och öppet samtal som tillsammans med en trygg miljö inneburit 

att intervjupersonerna bidragit med ärliga och personliga berättelser. 

Vi har haft för avsikt att citera intervjupersonerna så ordagrant som möjligt, för att göra 

berättelserna levande och samtidigt undvika risken att övertolka utsagorna. Vid enstaka 

tillfällen så har vi däremot fyllt ut yttrade meningar med hjälpord, för att materialet ska kunna 

presenteras tydligt och läsvänligt. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

För att en undersökning ska anses tillförlitlig och kvalitetsmässigt genomförd talar man inom 

forskningen om kriterier som reliabilitet och validitet, där reliabilitet handlar om hur man 

mäter. Mer konkret handlar det om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet, vilket innebär 

att alla steg tagna, från urval till genomförande, ska vara rätt utförda och stabila där man i 

slutändan ska man kunna få samma resultat vid en förnyad mätning. Validitet handlar istället 

om vad man mäter och om de mått på begrepp som brutits ut mäter det de är avsedda att mäta. 

Validitet handlar således om att det ska finnas en överensstämmelse mellan den teoretiska 

definitionen och den operationella, som är den definitionen vi mäter efter (Bryman, 2008: 

161, Trost, 2010: 131). 

Att mäta något, som de två kriterierna bygger på, är oftast inte relevant inom den kvalitativa 

forskningen som går ut på att finna mönster, identifiera processer och förstå människors 

agerande och där intresset ligger i att förstå hur individer tänker, känner och beter sig. Vidare 

är inte människan stabil i sitt agerande samtidigt som världen är föränderlig och de kontexter 

vi ingår i ändras och utvecklas, vilket leder till att vår föreställningsvärld varierar. Dessa 

processer som vi lever i innebär också att bakgrunden för ett svar på en fråga även den 

förändras, vilket resulterar i att svaren kan se annorlunda ut från gång till gång. Detta innebär 

således att det inte går att frysa en social miljö för att göra den replikerbar (Trost, 2012: 131ff, 

Bryman, 2008: 351f). Eftersom vi inte ämnar till att mäta något så är kriterierna därmed inte 

lämpade för vår undersökning. Utifrån det ovan nämnda kan man också anse det osannolikt 
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att de intervjuberättelser vi baserar vårt resultat från skulle se lika ut om undersökningen 

genomförs på nytt, eller av en annan forskare. 

En kvalitativ undersökning måste dock uppfylla vissa krav för att anses ha vetenskaplig 

kvalitet. Vi har genom vår undersökning strävat efter att ha en transparens och öppenhet kring 

vårt material och tillvägagångssätt samt tillämpat ett kritiskt förhållningssätt kring etik och 

metod, vilket enligt vår uppfattning stärker trovärdigheten till vårt resultat. För att styrka 

pålitligheten kring studien har vi undvikit ledande frågor, haft en tydlig information kring de 

rättigheter intervjupersonerna har samt lyssnat igenom vårt material ett flertal gånger, för att 

sedan transkribera ordagrant. Vidare är vi medvetna om att en undersökning aldrig kan bli helt 

objektiv och oberoende av den föreställningsvärld vi som författare befinner oss i. Detta är 

något vi genom hela studien haft i åtanke, där vi framförallt i arbetet med tolkningen av 

materialet har reflekterat kring våra värderingar med målsättningen att dessa inte ska påverka 

vårt resultat. 

Att generalisera vårt resultat till en vidare population gör vi inga anspråk på. I och med att 

vårt syfte är att belysa flyktingens upplevelser av sin egen integrations- och 

etableringsprocess finns det ingen tanke med att kunna uttala oss om omständigheter utanför 

vårt urval.   
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 5. Analys och resultat 

I detta kapitel kommer vi redovisa studiens resultat, baserat på de tio intervjuer vi genomfört. 

Vi kommer att numrera våra intervjupersoner och således benämna de som Intervjuperson 1-

10, för att uppfylla kravet på anonymitet. Det empiriska materialet kommer vi analysera med 

hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och vi kommer även relatera våra resultat till den 

tidigare forskningen där vi finner det relevant.  

5.1 Tema: Strukturell integration 

Som vi tidigare har redogjort för så har Diaz urskiljt arbetsintegration som ett centralt område 

för integration, där exempelvis sysselsättningsgraden och sårbarheten i sysselsättningen kan 

ses som indikatorer för hur väl människan är integrerad inom detta område. Vårt empiriska 

material antyder om ett tydligt samband mellan flyktingens utbildnings- och yrkesbakgrund 

och förmågan att förstå och orientera sig i det strukturella systemet av institutioner, aktiviteter 

och relationer mellan individ och samhälle som etableringsreformen innebär. Materialet visar 

vidare att flyktingarnas syn på arbetsintegration varierar, men att det generellt tycks finnas ett 

allmänt erkännande av arbete som en viktig ingång till samhället. 

 Jag tänker alltid att jag vill få jobb. I min etableringsplan, jag är klar kanske i oktober 

 eller november.. Så det är viktigast för mig att få jobb. (Intervjuperson 4) 

 Integration for me? To find a job, it's the best! (Intervjuperson 9) 

Vikten av arbete för att komma in i samhället betonas på olika sätt bland intervjupersonerna, 

där vi kan se ett mönster i att de som haft tydliga yrkesvisioner tenderar att peka på arbetet 

som ett självuppfyllande mål i sig, medan de med lägre utbildningsbakgrund och mer otydliga 

mål snarare utpekar förutsättningarna till försörjning samt de möjligheter som arbetet innebär 

för att komma in i samhället. De som enligt vår tolkning ser arbetet som ett självuppfyllande 

mål tenderar att vara mer angelägna om att få arbete och agerar mer självständigt i 

arbetssökandet och sökande efter information.  

Det finns många hemsidor som de skickar om lediga jobb. Alltid jag gör det själv. Jag skriver CV, 

jag skickar för chefen och jag berättar om mina erfarenheter och försöker boka in möten. 

(Intervjuperson 1) 

Många upplever att information och vägledning från lotsen, Arbetsförmedlingen, SFI och 

övriga myndighetsaktörer är tillräckligt god för att de själva ska kunna orientera sig i 

systemet, medan andra är beroende av stöd från sina närstående.  
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 Därför för mig som är van att söka själv är det lätt, men andra kompisar de behöver hjälp. De 

 behöver lära mer om svenska kulturen, svenska lagen.. Hur kan man använda till exempel 

 Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller finns rättigheter och skyldigheter. (Intervjuperson 1) 

 I början det var svårt. Men jag frågar min mans familj som har varit länge i Sverige. 

 Utan dem.. svårt. ( Intervjuperson 2) 

Som den tidigare forskningen har problematiserat så kan det svenska systemet upplevas som 

komplext och svårorienterat för en nyanländ, och även om de flesta av våra intervjupersoner 

ändå upplever att det är hanterbart så finns det berättelser där förståelsen för hur aktörerna 

inom etableringssystemet hänger samman inte varit helt oproblematiskt. 

 När jag kom till Sverige fanns invandrarcentrum. Det var bättre förut när allt var på samma ställe. 

 Det kan vara svårt att förstå.. [...] Det finns många olika regler i Sverige. Vi måste känna till alla. 

 Som när du vill gå till Skatteverket. Vilka regler? Eller Försäkringskassan? (Intervjuperson 3) 

Vår empiri visar att det finns varierade upplevelser av myndighetsaktörernas stöd, hjälp och 

bemötande, där flera intervjupersoner uppmärksammar hur det skiljer sig mellan såväl 

kommuner som mellan enskilda handläggares angelägenhet att lägga ner tid och engagemang 

till att hjälpa deltagarna. Därtill finns också negativa erfarenheter om att på ett upprepat sätt 

behöva dela med sig av sina traumatiska upplevelser. 

Jag har handläggare.. men de byter handläggare.. och jag var tvungen att berätta min bakgrund 

igen. Första handläggaren jag berättar för, och han förstår allting om mitt liv. Och efter 6 månader 

de byter handläggare och jag tvingades att berätta igen. Svårt att berätta. Och första handläggare 

förstå vad jag vill göra.. andra handläggaren inte förstå. (Intervjuperson 6) 

Några handläggare hjälper, andra inte. Först fick jag hjälp att komma till den kurs jag vill gå, men 

sen gick handläggaren på föräldraledigt. Jag fick inte gå kursen, och jag tror att min förra 

handläggare fortfarande tror att jag går där. (Intervjuperson 9) 

Den sistnämnda upplevelsen problematiseras ytterligare genom att det ofrivilliga bytet från en 

kurs till en annan, på grund av regler som kan uppfattas som fyrkantiga, resulterade i att 

deltagaren inte fick möjlighet att få en ingång till det arbetsområde som han efterfrågade och 

identifierade sig med. Vi anser att detta sammanhang styrker UNHCR:s resonemang om att 

det krävs mer individanpassade insatser snarare än åtgärder av allmän karaktär, och enligt vår 

tolkning kan de tendenser som berättelsen antyder om leda till att arbetsintegrationen 

förhindras snarare än uppmuntras. 
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Trots att flyktingarna framhäver arbete som en viktig aspekt för integrationen så indikerar vårt 

empiriska material, i likhet med vad UNHCR:s och Tovatts forskning har visat på, att 

etableringsaktörernas prioritering på arbete ibland kan bli på bekostnad av andra livsområden. 

Många flyktingar upplevs se språket som en väg till arbete snarare än arbete som en nyckel 

till språket, och vårt resultat tyder på ett paradoxalt samband där jakten på arbete kan riskera 

att gå ut över skolan och således språkutvecklingen. I flera intervjuberättelser framgår det 

upplevelser av att myndigheternas uppmaning till att deltagarna ska kombinera praktik och 

studier kan upplevas så tids- och energikrävande att det kan bli svårt att fokusera på 

svenskundervisningen. 

 Jag fick praktik men jag försökte inte. Det passade inte och jag kommer inte till skolan när jag 

 har praktik. (Intervjuperson 2) 

En annan intervjuberättelse där detta problem framgår antyder om att praktiken inte bara tar 

tid från övriga vägar till språkutveckling, utan till och med kan försämra den. 

 Jag vill inte ha praktik, bara gå i skolan. Jag fick praktik på verkstad i en månad. Jag trodde det 

 skulle bli bra för språket, men de är inte svenskar, de pratar kurdiska men surani, så jag förstår 

 ingenting och jag blir dålig på språket och man blir trött. Man kan inte efter jobbet göra läxor så 

 efter en månad lämnade jag praktiken. (Intervjuperson 5) 

Ett par intervjuberättelser uppmärksammar också problem med delar av etableringsinsatserna, 

där några av de arbetsmarknadsförberedande aktiviteterna upplevs som meningslösa och att 

de inte tjänar sitt syfte.  

 Jag gick till verksamheten. Första veckan skrev jag CV och personligt brev. Sen efter första 

 veckan, jag bara sitter där, det fanns inget nyttigt. (Intervjuperson 7) 

Först va det bra. Men det tar lång tid. Jag har slutat mitt CV på två veckor. Men de säger att jag 

måste sitta där och inte göra någonting i två månader, det är jättetråkigt. De säger inte varför jag 

måste det. (Intervjuperson 8) 

Den sistnämnda berättelsen signalerar därtill om att det kan finnas brister i kommunikationen 

mellan etableringsaktörerna och deltagare.  

5.1.1 KASAM inom strukturell integration 

Hur flyktingarna själva uppfattar sin integration inom det strukturella området kan enligt vår 

uppfattning påverkas av hur hög grad av känsla av sammanhang dessa har. I Antonovskys 

mening så har en människa som upplever information som ordnad och sina intryck som 
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förnuftigt gripbara en hög känsla av begriplighet, vilket gör att denne har en hög förmåga att 

förutsäga livsförändringar. Vi anser att komponenten begriplighet blir synlig inom tema 

strukturell integration när flyktingen tagit till sig och förstått det strukturella ramverk som de 

ingår i och som berör etableringen, vilket också följer av att de själva haft förmågan att söka 

rätt på den information de behöver. Vårt empiriska material antyder om att det generellt finns 

en hög grad av begriplighet, vilket enligt vår tolkning kan bero på att många av våra 

urvalspersoner har en hög utbildning från sitt hemland och därmed har kompetens och vana 

att förnuftmässigt söka och hantera ny information. 

 För mig är det lätt att förstå varför jag ska träffa Arbetsförmedlingen, Skatteverket, 

 Försäkringskassan. Jag har studerat mycket i mitt hemland. Jag förstår men andra, nej, kanske 

 inte. (Intervjuperson 1)  

I flera fall upplever vi att flyktingarna har en hög grad av begriplighet genom att de både har 

egen förmåga att sätta sig in i ny information samtidigt som de ansetts sig fått god hjälp och 

vägledning av myndighetsaktörerna för att veta hur de ska orientera sig i det nya systemet. 

I början var det svårt, men jag frågade mer och mer, nu jag förstår [...] De (handläggare på 

Arbetsförmedlingen) har hjälpt mig. Först jag pratade engelska, det tar mer tid, men de förstår. 

(Intervjuperson 4) 

Våra resultat antyder om att den höga graden av begriplighet i vissa avseenden har yttrat sig i 

en tendens att aktivt ta avstånd från de aktiviteter i etableringsprogrammet som de själva 

uppfattar som ineffektiva och som förutses kunna ha en hämmande effekt på sin 

integrationsprocess. Dels har detta handlat om insatser som praktik, och dels också om 

huruvida man upprätthåller relationer till sin lots, där vissa menar att lotsen inte varit givande 

och därför bara upptagit tid som kan läggas på studier. 

Nej, jag sa nej till praktik. Jag vill bara studera. Det går bättre så. (Intervjuperson 8)  

De (lotsen) hjälper inte, de hjälper inte. Det är många som bara ger dator eller ipad till kunder, de 

blir tyst. Bara underskriver papper och om du har en blankett du ska fylla i. Men om du ska få 

jobb, de hjälper inte med informationen. (Intervjuperson 5) 

Trots att begripligheten är relativt hög i allmänhet har vi kunnat identifiera vissa variationer, 

där ett par intervjupersoner haft uppfattningsvis svårt att förstå hur de ska använda det 

komplexa systemet. Detta framgick i ett flertal berättelser där vi upplevde att några 

intervjupersoner var införstådda i sina rättigheter men att det fanns en viss sammanblandning 

av myndighetsaktörer samt förvirring av regelverket. Det finns också historier där 
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utbildningsgraden inte kan ses som en faktor för begriplighet, och där man inte hanterar 

negativ stimuli på ett förnuftmässigt sätt och där det därför finns svårigheter med att förutse 

och förstå de förändringar som sker.  

 Now when I start the university, now I'm positive. But before I stayed one and a half year in SFI, 

 just waited, and I didn't understand anything. (Intervjuperson 9)  

Av berättelsen ovan, från en välutbildad intervjuperson, tolkar vi att begripligheten till den 

strukturella integrationen varit relativt låg, vilket yttrat sig i att personen upplevt 

uppgivenhetskänslor i sin situation och har haft svårt att planera för sin framtid. 

En låg begriplighet till den strukturella integrationen kommer också till uttryck genom att den 

uppfattningsvis stora friheten som läggs på individen att välja sin yrkesväg i vissa fall kan 

försvåra för denne att planera för sitt framtida arbetsliv. 

 De lyssnar men jag är lite.. jag vet inte vad jag ska göra.. Jag tänker tillexempel starta eget i 

 restaurang eller bilverkstad.. eller fortsätta studera. Jag är lite osäker på vad jag vill göra. De 

 säger "Du ska välja". Jag vet inte, jag vill att de ska tipsa mig. Till exempel säga "det är bättre, 

 det tar lång tid, det tar kort". Men de tipsar inte. [...] Jag tror att de måste tipsa mig och säga "Det 

 går så" om varje jobb, eller jag vet inte..  (Intervjuperson 5) 

Antonovsky förklarar att komponenterna som utgör KASAM hänger samman, där graden av 

begriplighet, dvs. förståelse för situationen, är en förutsättning för graden av hanterbarhet. En 

människa med hög grad av hanterbarhet försöker förnuftmässigt reda ut situationen utifrån 

hur denne har uppfattat den, och i vårt material har detta kommit till uttryck där flyktingarna 

har gjort det bästa av de rådande förutsättningarna, snarare än att uppfatta sig själv som offer 

vid plötsliga livsförändringar. Vår tolkning är att hanterbarheten generellt är god men 

varierande i förhållande till den strukturella integrationsprocessen, där man i vissa avseenden 

hanterar situationen aktivt och i andra avseenden står passiva inför oväntade händelser. Flera 

berättelser, oberoende av varandra, visar en tendens hos deltagarna att förutspå och planera 

för hur man ska hantera förändringar i sin framtida strukturella integration. 

 Sen efter en månad jag kommer nog att stoppa jobbet. Därför jag behöver studera mer för att 

 studera på högskolan. (Intervjuperson 10) 

 Nu kanske jag behöver en månad för att sluta SFI. Efter SFI jag vill stanna ett år för att jobba. 

 Finns det specialkurs här, efter kl 18, den här kursen är special för nu jag ska börja jobb. Jag går 

 till jobbet från 13-17, sen två ggr varje vecka jag komma till SFI kl 18 för att studera. Kanske ett 

 månad eller två månad jag är klar med SFI. Sen jag vill stanna kanske 6-8 månader för 
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 att koncentrera bara jobb, för att jag får erfarenhet från ny jobb. Efter ett år mitt jobb kanske jag 

 kan förnya andra antal. Jag skriva ny avtal därför att jag ska fortsätta komvux. (Intervjuperson 1) 

Vårt resultat visar också att det finns stora variationer som tycks handla om i vilken mån 

flyktingen identifierar sig med sin yrkesvision, snarare än graden av utbildningsnivå och 

yrkesbakgrund. Berättelserna från två intervjupersoner, med sinsemellan hög och likvärdig 

utbildningsnivå, visar på två olika förhållningssätt till svårigheterna att nå samma 

yrkesposition som de hade i hemlandet och därmed också betrakta andra slags arbeten som 

meningsfulla, vilket kan indikera på två mycket skilda grader av hanterbarhet. 

Jag kan jobba med vad anything, anything.. Städa, företag. Finns inga problem för jobb men jag 

måste ha jobb. För mig jag vill jobba för erfarenhet och kunskap inom ekonomi men när jag inte 

fått jobb, jag söker andra jobb.  (Intervjuperson 1) 

De (Arbetsförmedlingen) hittar aldrig praktik för mig. Aldrig.. De erbjuder praktik som inte är mitt 

yrke. Jag väntar.. (Intervjuperson 9)  

Även bland de intervjupersoner där utbildningsnivån är något lägre visar vårt material på att 

graden av hanterbarhet varierar, där vi tolkar att det kan bero på hur mycket personerna 

idenitiferar sig med den status som yrkesrollen från hemlandet inneburit. 

Nej, och den här praktiken eller annan. Att arbeta som städa, det passar inte. Jag arbetade som X 

(sitt yrke i hemlandet) Vad ska jag göra med att städa? (Intervjuperson 2) 

Jag försöker få praktik.. Jag har skickat mycket till restaurang och andra jobb.  Men det finns inte... 

(Intervjuperson 7) 

Även om den sistnämnda intervjuberättelsen speglar en uppgivenhet i förhållande till hur 

denne ser på möjligheterna för sin arbetsintegration, så kan vi utläsa att man inte gör sig till 

offer på grund av en svåråtkomlig arbetsmarknad utan bortser från eventuell yrkesstatus och 

således har en viss motivationskraft att ändå nå sysselsättning. 

Enligt Antonovskys resonemang så är begripigheten och hanterbarheten inte särskilt långvarig 

om känslan av meningsfullhet saknas, och en hög grad av meningsfullhet kännetecknas av att 

människan upplever sig som delaktig i de processer som skapar dennes livssituationer samt 

betraktar händelser som meningsbärande och försöker därför hantera även motgångar på ett 

värdigt sätt. Vi utgår från att det finns två sätt att utläsa en hög grad av meningsfullhet i vårt 

material, dels hur motiverad flyktingen är till att förbättra sin situation och dels hur 

optimistiskt denne betraktar framtiden utifrån den rådande situationen. Vårt material antyder 

om att det finns variationer i hur väl intervjupersonerna förhållit sig till svårigheter i 
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arbetssituationen, där vi kan uttolka att graden av identifiering med sin yrkesroll och hur 

tydlig framtidsvision den enskilde har är förklaringsfaktorer till skillnaderna. 

Som vi tidigare har redogjort för under begriplighet så upplever en del intervjupersoner att 

vissa arbetsförberedande insatser är ineffektiva och ställer sig frågande till varför de ändå 

genomför aktiviteterna, vilket visar på en låg grad av meningsfullhet där processerna inte 

upplevs som meningsbärande. 

De frågade mig om jag vill ha praktik, jag svarade att jag vill ha inom det jag studerar svenska. De 

har inte sån praktik, de säger "Du måste gå till praktik!". Om jag inte går till praktik får jag inga 

pengar. (Intervjuperson 6) 

Samma intervjuperson berättar i ett annat sammanhang att upplevelsen av att känna sig 

delaktig är det viktigaste för denne i integrationsprocessen. Vår tolkning är att berättelsen 

ovan visar på en låg grad av meningsfullhet, eftersom det här är tydligt att flyktingen varken 

upplevt processen som meningsfull eller känt sig delaktig i att påverka sin egen situation.  

En annan intervjuberättelse visar på en hög motivation inom den strukturella dimensionen, där 

denne ser möjligheten att få arbete, och de processer som krävs för att nå dit, som något 

meningsbärande trots de eventuella motgångar som finns på vägen. 

 Jag tänker.. alla Europas länder är paradis.. Men när jag kom.. det ÄR paradis men jag vill jobba 

 mer och mer för att bli paradis. När jag har språket.. när jag har jobb.. då är det paradis! Men när 

 jag inte kan kommunicera med andra.. det är svårt. (Intervjuperson 4) 

Berättelsen antyder om en framtidsoptimism där vår tolkning är att man därför kan se 

motivationskraft till arbetslivet som en aspekt som påverkar graden av meningsfullhet 

positivt. 

Ur ytterligare en intervjuberättelse kan vi utläsa hur personliga känsloupplevelser, som 

exempelvis kan ha sin grund i traumatiska händelser, blir en motivationsfaktor som påverkar 

hur den strukturella integrationen upplevs som meningsbärande. 

 Sjuksköterska, som min bror. Han var sjuksköterska, och säger till mig "du måste bli 

 sjuksköterska, du måste hjälpa människor". Men nu han död.. Det är bra med sjuksköterska.. 

 att göra nån person glad. (Intervjuperson 8) 
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5.2 Tema: Social integration 

Inom Diaz mångdimensionella integrationsmodell så pekas även det sociala samhällsområdet 

ut som strategiskt viktigt för integrationen, där man här talar om individers aktiviteter inom, 

samt tillgång till, sociala nätverk med infödda svenskar i det nya samhällets olika miljöer. 

Vårt resultat visar att den sociala integrationen värderas högt av intervjupersonerna, vilket 

motiveras med vikten av att komma in i samhället, lära sig den svenska kulturen och regler 

samt få vänner och känna välbefinnande. Det kanske allra tydligaste resultatet i fråga om 

social integration är hur en övervägande del pekar ut detta område som avgörande för 

språkutvecklingen. 

 Jag vill plugga mycket svenska och prata som svenskar. Och leva som andra, leva bra här. Därför 

 det viktigt för mig. Jag vill känna alla regler också. (Intervjuperson 3) 

 Ja, det är bra också att träffa vänner för att man kan inte leva ensam. (Intervjuperson 2) 

 Svenskar, när jag säger någonting fel de berättar för mig. Andra invandrare, de vet  inte om det är 

 fel eller ej. ( Intervjuperson 8) 

Samtidigt som just en ökad kontakt med svenskar återkommande nämns som en viktig del av 

den sociala integrationen, och därmed integrationen som helhet, visar vårt resultat att det finns 

svårigheter för flyktingar att få en sådan kontakt. Många uttrycker en önskan om ökade 

insatser för att främja den sociala integrationen, exempelvis genom att anlägga en social 

dimension i etableringsplanen. Detta förstärker Diaz argument om att sociala sammanhang 

måste anses vara strategiskt viktigt även när gäller andra integrationsområden, som framgått i 

den tidigare forskningen. Flertalet efterfrågar insatser inom skolan, där man pekar på det 

språkfrämjande som en större kontakt med svenskar skulle innebära om det blev en del av 

SFI-undervisningen. Andra önskar även att en svensk kontaktperson, som kan vägleda den 

nyanlände i det sociala samhället av ny kultur och nya regler, blev ett tillägg i 

etableringsplanen. 

 Det (insatser för att träffa svenskar genom SFI) vill jag absolut ha mer. Att man träffar svenskor är 

 jättejätteviktigt. Språket kommer med kontakt, om jag ska lära mig några ord och inte 

 använda de, imorgon glömmer jag de. (Intervjuperson 5) 

 Ja, mycket bra [...] Om han (kontaktperson genom etableringsplanen) går med till affären, lära 

 svenska regler och hur man betalar varor.. Mycket bra. Och kanske.. de kan lära om kulturer och 

 traditioner. (Intervjuperson 7) 
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 Utan att integrera kan jag inte lära mig svenska språket. Jag kan inte använda mitt språk.  Om jag 

 inte kan integrera med folk, jag kan inte lära mig mer om samhället, om religion och sånna saker. 

 Jag vill känna mer om det.. (Intervjuperson 8) 

Enligt vår tolkning så betonar intervjupersonerna olika dimensioner av betydelsen av att 

komma i kontakt med svenskar, där vissa berättelser uttrycker en längtan efter svenska 

vänner, medan andra snarare vill kunna föra sig socialt för att leva ett vardagligt liv.  

 Jag vill ha svenska kompisar. För jag har ingen här som bor i Sverige. (Intervjuperson 3) 

 När jag lever med svensk person, hur kan jag kommunicera med dem. Så först jag pratar lite 

 svenska med dem för att.. improve my self.. Prata med grannar i samma lägenhet för att kunna 

 säga "förlåt jag har fest". (Intervjuperson 4) 

5.2.1 KASAM inom social integration 

Komponenten begriplighet inom tema social integration kan enligt vår uppfattning utläsas 

genom hur man förstår den svenska kulturen, hur man förnuftsmässigt tolkar svenska normer 

samt hur möjligheten för sociala samspel i Sverige ser ut. Vi tolkar vårt material som att det 

generellt finns en låg grad av begriplighet gällande hur information som avser den sociala 

dimensionen uppfattas som ordnad.  

 En svensk person vill inte prata med andra människor. Säger hej till en granne, den inte vill. [...] 

 Det (förstå sociala koder) är svårt, haha. Jag bor i ett område som jag är ensam invandrare. Bara 

 svenska personer, men de vill inte prata med andra människor. (Intervjuperson 6) 

En berättelse visar på problematiken kring att skapa sig begriplighet gällande de svenska 

normerna och anamma dem till sitt beteende, även på en väldig basal nivå.  

[...] Mycket viktigt. Kanske jag gjorde ingenting, kanske det är fel. Tex jag har körkort- när jag kör 

i vägen, stoppa för att övergångsställe, människor säger tack. Svensk kultur.. den har respekt. Men 

jag vet inte. Min fru alltid korsa vägen utan tack, alltid jag säger till min fru att måste säga tack. 

Handlar om respekt.  (Intervjuperson 1) 

Även om begripligheten tycks vara relativt låg i fråga om den sociala integrationen så visar 

vår empiri på att det ändå finns strategier för att hantera den nya sociala omställningen, även 

om det också här finns variationer. Hanterbarheten inom den sociala dimensionen kan enligt 

vår tolkning dels handla om hur man hanterar sin osäkerhet och närmar sig de individer som 

ingår i sociala sammanhang, och dels hur man söker upp de möjligheter till socialt samspel 

som redan finns i samhället, exempelvis olika språkcafeér som många av våra 

intervjupersoner har besökt. 
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 Jag gick till Språkcaféet, mycket bra. (Intervjuperson 4) 

 Prata svenska, mycket bra, därför att det är nyckel för de andra [...] Jag behöver, mycket 

 viktigt, att få träffa svensk person och prata, prata. Alltid jag försöker med de är alltid 

 upptagen. Till exempel. jag går till min dotters skola och pratar med föräldrar, till exempel hennes 

 mamma, hennes pappa, men alltid ingen tid. (Intervjuperson 1) 

 Kanske man vågar.. Men.. ja viktigt våga prata. Men kanske man skäms att prata (Intervjuperson 

 7) 

De två sistnämnda berättelserna visar enligt vår uppfattning på två motsatser vad gäller graden 

av hanterbarhet, där den ena trots uppgivenhet försöker närma sig det sociala livet medan den 

andra tycks begränsas av sin osäkerhet.  

Vi anser att vi kan finna intressanta resultat genom att analysera hur flyktingen hanterat sin 

sociala integration innan denne påbörjade sitt etableringsprogram, eftersom detta skildrar en 

omständighet där flyktingen ställts inför att hantera en svår situation med få verktyg.  

 Jag gick till många platser för att lära mig. Språkcafeèt och kyrkan.  Sökte upp själv, på internet. 

 (Intervjuperson 6) 

 Nej, Arbetsförmedlingen har inte sagt hur jag kan träffa andra människor utanför skolan. 

 (Intervjuperson 2) 

Vi kan också observera hur flera upplever att det finns stora kommunala skillnader vad gäller 

tillgången till sociala nätverk för att ta kontakt med svenskar. Vi kommer inte att analysera 

dessa skillnader närmare i fråga om kommunala ansträgningar, men däremot kan man 

diskutera detta i termer av betydelsen av ideella aktörers engagemang.  

 I X (annan kommun) fanns en familj som hjälpte oss, de är jättejättesnälla. Vi kontaktar dem nu, 

 och de besöker oss. Jag kan säga att de visade oss Sveriges kultur, vi träffades första gången i 

 kyrkan där de varje torsdag hjälpte flyktingar med språket. [...] Tiden där min fru skulle föda 

 barn hjälpte de oss hur det går på sjukhuset, vad vi behöver i sjukhuset. De hjälpte oss mycket 

 och jag tror det är viktigt man har kontakt med svensk personer, mycket viktigt.  (Intervjuperson 

 5) 

Precis som vi har resonerat kring under föregående tema så utgår vi från att graden av 

meningsfullhet å ena sidan kan utläsas utifrån hur motiverad och positiv flyktingen är till att 

ett socialt samspel i det nya samhället, å andra sidan utifrån hur man upplever möjligheterna 

att själv påverka sin sociala situation. Som resultaten ovan visar på så kan man utläsa en stor 

motivationskraft bland våra intervjupersoner att träffa svenskar, vilket gör att vi tolkar graden 
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av meningsfullhet i relation till den sociala integrationen som relativt hög i detta 

sammanhang. 

  Det första man måste är att lära sig språket.. sen arbeta. Men jag behöver studera  svenska och 

 integrera med med svensk person. Det är viktigast. (Intervjuperson 6) 

En majoritet av intervjupersonerna ser de sociala aspekterna med SFI-undervisningen som ett 

betydelsefullt syfte med sin skolgång. Trots att SFI bidrar till social integration genom att man 

träffar vänner och andra landsmän tolkar vi vårt resultat som att det i många fall saknas en 

viss meningsfullhet, i den bemärkelsen att man endast talar det svenska språket under 

lektionstid för att sedan återgå till sitt hemspråk under raster och dylikt. Flera antyder om en 

uppgivenhet kring det faktum att de flesta i skolan talar samma språk som de själva och att 

skoldagarna därmed inte resulterar i den språkutveckling man strävar efter. Resultatet 

indikerar därför på en viss meningsfullhet genom en hög motivationsfaktor att lära sig det 

svenska språket, men en avsaknad av densamma då man inte ser skolan som helt 

meningsbärande för att integreras socialt.   

Ja, i skolan jag träffar varje dag samma personer. I samma sak, i klassrummet. Det finns många 

personer från Syrien. Det är mycket dåligt. (Intervjuperson 6) 

Ja, man måste använda språket med svenskor [...] Men på SFI, så många kommer från Syrien, vi 

känner varandra. De pratar bara kurdiska eller arabiska- dålig för språket. (Intervjuperson 5) 

Samma problem tycks upplevas vad gäller praktikplatser, som även dessa bör ha en 

socialiserande effekt enligt många intervjupersoner, men där aktiviteterna brister i fråga om 

meningsfullhet i de fall där praktikplatsen ändå inte bidrar till kontakt med svenskar. Dels 

framgår det i ett tidigare redogjort citat, där intervjupersonen enbart vistats med andra 

invandrare på sin praktikplats. Vi har också redogjort för hur en intervjuperson inte upplevt 

praktik som ett meningsfullt alternativ då det inte anpassats efter önskemålet att lära sig 

svenska.  

Med viss försiktighet har vi tolkat att vissa historier tyder på en relativt låg meningsfullhet i 

fråga om den sociala integrationen i kontakten med svenskar ute i samhället.  

 Det är inte så lätt. För kanske det finns de som inte gillar att vi kommer. Svenskar. När vi kom 

 många, många, många. Det är mycket svårt för svenskar. Jag respekterar dem för det, för det 

 är mycket svårt. (Intervjuperson 4) 
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Enligt Antonovskys resonemang så kännetecknas en låg grad av meningsfullhet av att 

individen inte ser kraven som värda att engagera sig i, och vi tolkar att den aktuella 

intervjupersonen upplever att det finns hinder som är för svåra att övervinna. 

Vårt resultat visar dock att de allra flesta, trots att de uppmärksammar hinder, har en relativt 

hög grad av meningsfullhet även när vi talar om de möjligheter som finns till att integreras 

socialt.  

 Jag tror att allt är nytt för mig, vi lever på ett annat sätt men i Sverige är allt nytt.. men jag tror 

 man måste utveckla sig i ett nytt samhälle. Språket är svårt men det kommer om man vill. 

 (Intervjuperson 5) 

5.3 Tema: Subjektiv integration 

Diaz avsikter med den subjektiva integrationen är att inkludera inifrånperspektiv på 

integrationsprocessen, men eftersom vi genomgående har en sådan utgångspunkt utmärks 

detta tema främst av att vi här tagit fasta på vad varje enskild individ anser att integration är 

för denne. Precis som det antyds om i redogörelsen för Diaz mångdimensionella 

integrationsmodell så är den subjektiva integrationen inte lika enkel att särskilja från de andra 

integrationsområdena, eftersom detta berör en inre upplevelse som är beroende av hur den 

uppfattas i relation till andra integrationsområden.  

En stor del av Diaz nämnda indikatorer för subjektiv integration har vi således redan redovisat 

under övriga teman, varpå detta tema kommer att ha en kompletterande funktion där vi mer 

förutsättningslöst försöker analysera hur intervjupersonerna upplever integrationen. Här 

uppvisar vårt resultat tydliga variationer, där vissa tenderar att betona vikten av den 

strukturella integrationen för en god subjektiv integration medan andra snarare lägger sina 

subjektiva värden i det sociala. De flesta av intervjupersonerna har lyft fram arbete som en 

viktig faktor, men där upplevelserna av vilka aspekter av arbete som är mest betydelsefulla för 

individen varierar. Medan ett fåtal intervjupersoner inte tycks dra några paralleller mellan 

arbete och självbild, utan snarare ser arbetet som en ekonomisk källa för att få en god 

levnadsnivå, så belyser några berättelser vikten av att vara självförsörjande, där dessa 

upplever det som ett personligt nederlag att vara beroende av staten.  

 När jag fått pengar från mitt jobb, det är bättre för mig. Kanske socialen ger mig  pengar, men 

 jag har inte trivts med det. Alltid har jag tjänat pengar för mitt yrke. [...] Men jag ska trivas när 

 jag fått jobb. Jag känner mig som en bra person, en bra man. (Intervjuperson 1) 
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 Jag vill inte vara beroende av nån annan. Vara självständig. (Intervjuperson 10) 

Till skillnad mot dessa exempel, där vi tolkar att självförsörjandet blir en faktor för 

självbilden, så är vår analys att självbilden hos andra intervjupersoner snarare präglas av hur 

de ser på möjligheterna för att få arbeta med ett yrke de kan identifiera sig med. 

 Ja, när jag kom till Sverige, jag var förtvivlad att jag lämnade mitt universitet. Jag va orolig för att 

 inte få jobba med det jag ville. Men nu.. jag känner att det finns möjligheter. (Intervjuperson 7) 

 Ja, jag vill studera som lärare. [...] Jag jobbat som lärare i mitt hemland. Jag gillar väldigt mycket 

 mitt jobb. (Intervjuperson 4)  

 Jag.. i hemland gjorde jag mycket. Men här jag kan inte göra det jag vill. Många som kommer till 

 Sverige, som kanske är lärare, de kan göra det i Sverige. Men jag kan inte göra det jag vill i 

 Sverige. (Intervjuperson 6) 

Även vikten av en social dimension tycks värderas olika bland studiens deltagare. Vi har dels 

redogjort för hur den sociala integrationen återkommande nämns som ett praktiskt verktyg för 

att komma in i det svenska samhället och lära sig språket. Vi har också resonerat kring att 

många ser den sociala integrationen som viktig för välmåendet i stort, där några 

intervjupersoner efterfrågar social kontakt med svenskar för att acklimatisera sig med det 

svenska samhället där de vill bygga sin framtid. I detta avseende har vi även observerat hur ett 

tryggt och socialt familjeliv upplevs som betydelsefullt för den sociala integrationen.  

 Det som är viktigast är.. Jag trivs mycket för att jag har min familj, mina barn och min 

 man här.. (Intervjuperson 3) 

  Jag fick vänta i Sverige innan de (familjen) kom hit.. Jag var stressad innan de kom.. Jag pratade 

 bara med min man en gång. (Intervjuperson 10) 

Ur en annan intervjuberättelse, där ett tryggt familjeliv betonas som viktigt för att integreras, 

kan vi utläsa en problematiserande aspekt av hur den strukturella integrationen kan påverka 

den subjektiva, genom att det finns upplevelser av att tiden inte räcker till. 

 Jag har inte tid för min familj, och min fru läser också på SFI. Hon har inte heller tid. [...] Jag 

 träffar inte mina barn så mycket tid. Kanske går till parken lördag och söndag, men jag hinner bara 

 två dagar.  (Intervjuperson 6)  

 

I förhållande till den sociala dimensionen har språket lyfts fram som en avgörande aspekt, där 

olika synpunkter har redovisats till varför man anser det viktigt. Som tidigare framgått så är 

det många intervjupersoner som nämner språket som en nyckel till att integreras inom alla 
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sfärer, och till ett bra liv i stort, men där en särskild berättelse tydligt lyfter fram den 

subjektiva betydelsen av språket.  

 Ja, språket mycket viktigt. Jag vill säga vad som finns i mitt hjärta. (Intervjuperson 7) 

I likhet med vad som vidrörts i såväl Diaz, Björkqvists som Gustafssons forskning så visar 

även vårt resultat att omgivningens mottagande och acceptans av den nyanlände påverkar 

integrationen såväl socialt som subjektivt, även om det finns varierade upplevelser av denna 

påverkan.  

 Det finns eh.. det här ordet. Det kanske inte är bra för er för ni är jättesnäll men..  Det finns 

 mycket rasister i hela Sverige, här i stan också. (Intervjuperson 3) 

 Jag tror här i Sverige.. Jag provar att träffa nya människor men.. Om du träffar nån, sen nästa 

 gång de känner inte mig. Jag tror de rädd för mig. Det finns många invandrare som jobbar som 

 tjuvar.. De tror alla invandrare är tjuvar. (Intervjuperson 8) 

 [...] Jag tycker att svenskar är jättemycket snälla.. Och de gillar oss också. De har inte rasism, kan 

 jag säga. (Intervjuperson 5) 

5.3.1 KASAM inom subjektiv integration 

Eftersom den subjektiva integrationen är just subjektiv, så anser vi det problematiskt att dels 

urskilja komponenterna av KASAM och dels även att ur vår föreställningsvärld göra en rättvis 

tolkning. Med denna kritiska reflektion i beaktande så anser vi ändå att graden av begriplighet 

till den subjektiva integrationen kan komma till uttryck genom att skildra hur individerna är 

införstådda i sina egna mål och har en självinsikt i sin integrationsprocess. Ur vårt resultat kan 

vi utläsa att de allra flesta intervjupersonerna har en relativt tydlig målbild och framtidsvision, 

vilken kan tyda på en generellt hög grad av begriplighet inom den subjektiva integrationen. Vi 

har redan redogjort för hur de flesta intervjupersoner har tydligt uppställda mål med sina 

framtida sysselsättningar, och därtill tycks det finnas en hög grad av begriplighet för hur man 

ser på relationen mellan sig själv och det nya samhället, samt vad som är viktigt för att nå dit. 

 Integration enligt mig.. Att känna mig delaktig.. i samhället. Och.. jag måste ha en plats och 

 samma levnadskap. Och.. måste få lika möjligheter till att vara delaktig. Och respekt och kunskap 

 om varandras kulturer. Och integration medför jämlikhet och samförstånd. (Intervjuperson 6) 

Vi utgår från att graden av hanterbarhet i relation till den subjektiva integrationen kan komma 

till uttryck genom hur individerna förvaltar sina visioner samt hur man förhåller sig till 

upplevelser av exempelvis diskriminering. Vi upplever att det finns en generellt hög grad av 
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hanterbarhet vad gäller flyktingarnas förvaltande av sina visioner, vilket har visat sig i att de 

flesta har en tydlig plan och är aktiva i att organisera sig för att nå mål inom såväl det 

strukturella som det sociala. Gällande hur man hanterar upplevelser av negativt bemötande är 

hanterbarheten något varierande, där vi tidigare har resonerat kring hur vissa känner att 

främlingsfientlighet är en aspekt som hindrar dem att våga söka kontakt medan andra inte 

låter sig begränsade av detta utan försöker hitta vägar för social kontakt.  

Vi anser att man kan se hur det faktum att graden av begriplighet och hanterbarhet är relativt 

hög kan ses som en följd av att också känslan av meningsfullhet är hög, där samtliga 

intervjupersoner svarat jakande på frågan om de vill bygga sin framtid i Sverige och ser 

positivt på sådana möjligheter, vilket verkar ha sin grund i hur väl man upplever att de andra 

integrationsområdena är meningsfulla.  

 Jaja, jag trivs här. Därför att min familj trivs här, därför att mitt barn de har kompisar.. ja. 

 (Intervjuperson 1) 

 Ja, jag vill stanna här.. men om jag får bra jobb. (Intervjuperson 5) 

 Jag vill bo i Sverige hela livet.. Mycket fint land. Jag känner mig trygg i Sverige. (Intervjuperson 

 6) 

5.4 Sammanfattning av analysen 

I likhet med vad Antonovsky redogör för så visar vår analys att KASAM-komponenterna 

hänger samman, men att de inte nödvändigtvis följer varandra på så sätt att de uppvisar 

samma grad av nivåer i ett specifikt sammanhang. Inom den strukturella integrationen så har 

KASAM-nivåerna visat sig vara relativt höga, även om resultaten inte är entydiga. Enligt vår 

tolkning kan det faktum att individerna ingår i ett etableringsprogram som har ett tydligt fokus 

på just strukturella insatser vara en förklaringsfaktor till detta, eftersom programmet både ger 

en vägledning som gynnar begripligheten och hanterbarheten, samtidigt som vi anser det 

rimligt att anta att det uttalade fokuset på arbete från etableringsaktörerna, och det outtalade 

arbetsfokuset från det svenska samhället i stort, kan få en socialiserande effekt som påverkar 

individernas upplevelse av arbetsmarknadsintegrationen som meningsfull. Vårt resultat visar 

också att individerna enskilt kan uppvisa olika nivåer av KASAM beroende på 

integrationsområde, där en hög nivå inom det strukturella inte nödvändigtvis innebär en hög 

grad inom exempelvis det sociala. Utifrån resonemanget så är vårt antagande däremot att det 

krävs en hög känsla av sammanhang inom samtliga områden för att integrationen ska 

upplevas som lyckad i sin helhet. Generellt sett finns en relativt låg grad av begriplighet och 
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hanterbarhet inom den sociala integrationen, medan meningsfullheten tycks vara högre. En 

förklaring till detta kan vara att etableringsprogrammet inte ger lika mycket utrymme för stöd 

och åtgärder av social karaktär, vilket har visat sig innebära svårigheter för individerna att 

förhålla sig till sin sociala integration. Att meningsfullheten tycks vara relativt hög kan enligt 

vår uppfattning bero på att det generellt sett finns en stark vilja av att integreras socialt, och 

trots att man har svårt att veta hur man ska ta kontakt med svenskar, så har man en stor 

förståelse för sådana svårigheter. En annan förklaring till nivåskillnaderna mellan det 

strukturella och det sociala kan vara att individerna har skilda uppfattningar av vilket område 

som anses viktigast för den subjektiva integrationen. Inom den subjektiva integrationen så kan 

vi utläsa en relativt hög grad av begriplighet samt hanterbarhet, där de flesta tycks ha en tydlig 

framtidsvision och förmåga att planera för att nå dit. Enligt vår tolkning så kan den 

huvudsakliga förklaringen till dessa höga nivåer vara att komponenten meningsfullhet är 

starkt knuten till det integrationsområde som den enskilda individen värderar högst. 

Gällande variationer i vårt material kan vi främst se mönster utifrån utbildningsnivå och 

yrkesidentifiering, vilket visar sig tydligast inom det strukturella integrationsområdet. De 

personer som har relativt hög utbildningsbakgrund visar sig ha högre KASAM än andra, men 

resultatet varierar utifrån vilken värdering man lägger i sin yrkesstatus- och identifiering, där 

meningsfullheten är den komponent som skiljer sig tydligast. Inom varken det sociala eller 

subjektiva integrationsområdet tycks utbildningsnivå vara en tydlig förklaringsfaktor till 

KASAM eller integrationsupplevelser i övrigt, utan de variationer vi här kan identifiera 

handlar enligt vår tolkning främst om individuella erfarenheter av olika händelser. Även om 

vi inte har haft för avsikt att fokusera på hur upplevelserna skiljer sig mellan olika kön, 

åldersgrupper, ursprungstillhörigheter, så har vi ändå tittat på om sådana mönster kan knytas 

till resultatet. Vi kan inte utläsa några tydliga variationer som kan förklaras genom sådana 

variabler, då varken KASAM-komponenterna eller den generella upplevelsen av att integreras 

inom olika områden tycks uppvisa större variationer mellan könskategorier, åldersgrupper 

eller ursprungsgrupper än inom. Material och analys ger dock en svag antydan om att 

intervjupersonernas familjesituation kan vara en förklarande aspekt för vissa variationer, där 

sådana variabler tycks påverka vilka värden som läggs i den subjektiva integrationen samt hur 

man förhåller sig till den strukturella integrationen.  
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6. Slutsatser och slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens centrala slutsatser, där vi med hjälp av vår 

analys besvarar studiens frågeställningar. Därefter kommer vi att föra en diskussion kring 

resultatet och ge förslag på vidare forskningsfrågor till ämnet.  

Vår analys visar att flyktingarna överlag har en positiv uppfattning av etableringsreformens 

insatser, vilket delvis visat sig i hur de flesta ser potential i insatsernas möjligheter att 

förverkliga deras arbetsintegration samtidigt som man ser arbete som en viktig aspekt för att 

komma in i samhället. Resultatet är dock inte entydigt, då vi dels kan se att det finns varierade 

uppfattningar om i vilken utsträckning etableringsinsatserna har en positiv påverkan på 

integrationsprocessen och där några intervjuberättelser dessutom har identifierat mer 

grundläggande brister som istället upplevs påverka deras integrationsprocess negativt. Detta 

har visat sig gälla såväl formen på de strukturella insatserna som resultatet av dessa, samt hur 

relationen till myndighetsaktörer är uppbyggd. Vår empiri och analys antyder om att den 

största förklaringsfaktorn till missnöjet tycks handla om huruvida stödet i processen upplevs 

som tillräckligt, där insatserna inte alltid uppfattas som individanpassade. Vidare indikerar 

resultatet att många flyktingar har relativt god förståelse för etableringsinsatsernas 

uppbyggnad och syfte, även om det inte heller här finns ett entydigt resultat utan där vi 

identifierat utbildningsgrad som en faktor som påverkar förmågan att förstå och orientera sig i 

systemet. Genom analysen av främst tema strukturell integration så har vi således besvarat vår 

första frågeställning; Hur ser flyktingarna på sin egen integrationsprocess, sett utifrån de 

strukturella förutsättningar som etableringsreformens ramar innebär? 

Som vi tidigare har resonerat kring finns det en tydlig arbetsmarkadsinriktning med 

etableringsreformen, där det övergripande syftet med insatserna är att flyktingen ska komma 

ut snabbt i arbete. Genom vår andra frågeställning; Vilka likheter och skillnader finns mellan 

flyktingens vision med integrationen och etablerings- och integrationsinsatsernas syfte? har vi 

syftat till att belysa huruvida de som insatserna faktiskt gäller har samma ambition, vilket har 

besvarats med hjälp av samtliga teman. Vår empiri och analys visar att det både finns likheter 

och skillnader, där samtliga intervjupersoner styrker att arbetsintegrationen är viktig men där 

en övervägande del samtidigt framhåller den sociala aspekten som viktigare. Bland våra 

intervjuberättelser kan man utläsa en generell överensstämmelse med etableringsinsatsernas 

och flyktingens egen vision med integrationen, där arbete ses som en primär väg in i 

samhället. De variationer vårt material här visat handlar istället om vilket värde arbetet har för 
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den enskilda inidviden, där några anser det viktigt att vara självförsörjande för den egna 

självbilden medan andra ser arbetet som en bra väg för en god levnadsstandard i ett nytt 

samhälle. Vårt material visar tydligt att språket uppfattas som den viktigaste nyckeln för både 

strukturell och social integration, och i detta sammanhang önskar de flesta en mer omfattande 

kontakt med svenskar eftersom detta lyfts fram som en mer effektiv källa till språkutveckling 

än de strukturella insatserna ensamma kan ge. Den sociala dimensionen lyfts fram som 

betydelsfull i flera vinklar, där inte enbart praktiska aspekter som språkutvecklingen betonas 

utan även de värden det sociala ger, som är av mer subjektiv karaktär såsom kulturell 

förståelse, vänskap och familjeliv. En central slutsats av studien är således att det finns en 

efterfrågan på integrationsinsatser av mer social karaktär inom etableringsplanen och att det 

därmed finns vissa skillnader mellan etableringsinsatsernas vision och flyktingarnas önskan.  

Av sammanhanget följer att etableringsinsatsernas tydliga arbetsmarknadsfokus i vissa 

avseenden kan bli på bekostnad av det sociala integrationsområdet, där den strukturella 

integrationen blir överordnad det sociala. Vad gäller den sociala och den strukturella 

integrationsprocessens påverkan på varandra så visar vår analys att de flesta upplever att de 

inte tar ut varandra, men att det däremot finns en avsaknad av sociala insatser. Gällande vår 

tredje frågeställning; Upplever flyktingarna att etableringsinsatsernas fokus på arbete kan 

påverka integrationsprocessen inom andra samhällsområden? så visar vår analys på 

variationer. De flesta intervjupersoner upplever att etableringsaktörerna ger tillräcklig 

vägledning och att de får ut något gott av etableringsinsatserna, samtidigt som några 

uppmärksammar att arbetsfokuset och de strukturella insatserna tar sådan tid och energi att det 

spiller över på integrationen inom det sociala och det subjektiva området, inte minst för att 

leva ett meningsfullt familjeliv. Eftersom detta resultat visar, i likhet med den tidigare 

forskningen, att integrationsområdena hänger samman och således också påverkas av 

varandra, vill vi öppna upp för en diskussion kring huruvida en effektiv och snabb 

arbetsintegration alltid är den mest lämpliga vägen för integrationen i sin helhet.  

Till den fjärde frågeställningen; Går det att identifiera individuella faktorer som påverkar 

upplevelsen av etableringsprocessen? har vi lämnat öppet för att finna intressanta mönster 

som kan förklaras genom individuella egenskaper. I vårt material har vi främst identifierat 

utbildningsnivå som en faktor som kan påverka upplevelserna, vilket framförallt är tydligt 

inom den strukturella integrationen. De flyktingar som har en hög utbildningsbakgrund har 

enligt vår analys en större förmåga att själva sätta sig in i och navigera sig i det förhållandevis 

komplexa systemet samt möjligheter att förvalta tillgängliga resurser för att planera för och nå 
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sina framtidsmål. I vår analys har vi också pekat ut yrkesidentifiering som en individuell 

faktor som kan påverka den strukturella integrationen, där vi kan se ett samband mellan hur 

starkt man identifierar sig med sin yrkesvision och hur motgångar i arbetsintegrationen 

hanteras och upplevs. Inom varken det sociala eller subjektiva integrationsområdet har vår 

analys utpekat några specifika variabler som kan förklara samband och mönster. De 

variationer som har observerats tycks snarare vara individuella och måste förstås utifrån ett 

större sammanhang, där det exempelvis finns en svag antydan om att familjesituationen 

påverkar upplevelser av såväl den subjektiva integrationen som viljan att lägga tid och kraft 

på det strukturella.  

Studiens syfte är att genom ett inifrånperspektiv undersöka och belysa flyktingars egna 

visioner samt upplevelser och erfarenheter av den svenska integrations- och 

etableringsprocessen, där vi kan dra den övergripande slutsatsen att sådana upplevelser inom 

den strukturella integrationen är generellt god, men att det finns en efterfrågan på insatser av 

mer social karaktär eftersom många upplever att det sociala integrationsområdet är en viktig 

väg in i samhället. Mot bakgrund av dessa resultat så anser vi att man kan problematisera 

etableringsreformens tydliga arbetsfokus. Vår studie har visat, i likhet med den tidigare 

forskningen, att det är otillräckligt att enbart prioritera ett område eftersom dessa hänger 

samman i ett komplext samspel, där inte nödvändigtvis arbete blir vägen in i övriga 

samhällsområden, utan övriga samhällsområden, såsom det sociala, snarare kan vara vägen 

till arbete och ett gott liv i övrigt. Eftersom det är tydligt att integrationsområdena påverkar 

varandra kan man problematisera det faktum att processen inte ges tillräcklig tid för att 

integreras inom samtliga områden utan endast fokuserar på att snabbt komma ut i arbete. 

Utifrån vad resultatet antyder så är således vår uppfattning att det behövs en diskussion kring 

om man bör omarbeta etableringsinsatsernas karaktär för att inkludera sociala dimensioner av 

insatserna, där flyktingen får en större närhet till etablerade svenskar och det svenska språket. 

Vår studie har inte identifierat svårigheter att förstå och orientera sig i det komplexa svenska 

systemet i lika stor utsträckning som den tidigare forskningen har uppmärksammat, och 

samtidigt som vår analys visar att graden av utbildningsnivå tycks vara en förklaringsfaktor 

till sådana förmågor så kan man föra en problematiserande diskussion kring hur vårt val av 

urvalspersoner, där samtliga deltagare i vår studie har någon form av utbildningsbakgrund, 

har påverkat resultatet i detta avseende.  Genom denna faktor kan man vidare reflektera kring 

alternativa förklaringar till det resultat som visar att flyktingar framhåller vikten med 

arbetsintegration, eftersom man kan anta att en hög utbildningsbakgrund samt yrkeserfarenhet 
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hänger samman med höga yrkesambitioner. Den tidigare forskningen har också framhävt hur 

kommunicerandet av etableringsinsatserna kan leda till en socialiserande effekt, vilket kan 

vara ännu en förklaringsfaktor till studiens resultat. 

Vårt antagande är att resultatet skulle se annorlunda ut om även perspektiv från flyktingar 

med lägre utbildningsbakgrund inkluderades, vilket vi anser bör synliggöras i den fortsatta 

forskningen. Även ansatser med genusperspektiv skulle vara intressant att studera närmare för 

att fördjupa kunskapsområdet, och vårt generella förutsättande är att man överlag skulle 

kunna identifiera fler förklaringsfaktorer kring variationerna om fler variabler inkluderades i 

vidare studier.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation: 

- Kön och ålder 

- Utbildningsnivå 

- Vilket är ditt hemland? 

- Hur länge har du varit i Sverige? 

- När fick du uppehållstillstånd? 

- Hur ser din familjesituation ut här i Sverige? Kom ni hit samtidigt? 

- Vad arbetade du med i ditt hemland? Utbildning? 

- Varför kom du till just Sverige? 

- Kände du till Sverige? Hade du vänner eller släkt här? 

Frågor som främst berör vår första frågeställning: 

- Hur ser en vanlig dag ut för dig? Fritid? Känner du att du hinner med? 

- Hur mycket tid lägger du på skolan? I och efter? Går du bara i skolan eller arbetar du 

också? Hur upplever du det?  

- Träffar du många olika myndighetspersoner? Hur blir bemötandet? Vad ger det dig? 

Förstår du varför du träffar de du gör? Hur upplever du det (strukturen och 

relationen/bemötande)? 

- Kan du berätta hur ett sådant möte går till? Frågar de om din personliga bakgrund och 

erfarenhet? Hur upplever du det? 

- Upplever du att du får tydlig hjälp och stöd för att trivas i landet? För att få ett arbete? 

- Vad tycker du att skolan ger dig? Vad upplever du som viktigt? Varför/varför inte? 

- Har du fått tillräcklig information om vad etableringsinsatserna ska leda till, dvs. dess 

syfte? 

Frågor som främst berör vår andra frågeställning: 

- Vad ser du som viktigast för att komma in i samhället? (arbete/familj/vänner/kultur 

etc.?) 

- Vad är integration för dig? Känns det som det finns möjligheter för det här i Sverige/ 

uppfattar du att det fungerar så? För du hjälp och stöd i det? 

- Hur ser du på din framtid i Sverige? Vad är drömscenariot?  

- Vad har du för ambitioner/mål? Ser på positivt på dina möjligheter? Varför/varför 

inte? Vad kan bli bättre? 
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Frågor som främst berör vår tredje frågeställning: 

- Upplever du att det finns ett tydligt fokus på arbete i det program du ingår i? Varför/ 

varför inte? Vad innebär det för dig? 

- Vilka förväntningar har du på de effekter som etableringsinsatser kan bidra med till att 

skaffa en anställning? Varför? 

- Tycker du att det är lättare att få vänner och ett kontaktnät genom jobbet eller, 

tvärtom, att ett kontaktnät (och en viss social anpassning) är nyckeln till ett bra jobb? 

- Upplever du att du får stöd och hjälp att integreras i samhället även inom andra 

områden? (Sociala kontakter/vänner, information om svenska samhället/kulturen, 

föreningsliv, utbildningar, hälsa/sjukvård etc.) 

- Räcker tiden till för att etablera sig i det svenska samhället även inom andra områden 

än arbete? Hur ser du på det?  
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Bilaga 2: Information till intervjupersoner 

Information om deltagande i studie: Flyktingars upplevelser och erfarenheter på sin 

integrations- och etableringsprocess 

Vi frågar dig härmed om du vill delta i denna undersökning. 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa hur de personer som fått asyl i Sverige 

ser på sin egen integration. Vi anser att det är viktigt att de personer som 

integrationsprocessen berör får lyfta fram sina erfarenheter, vilket vi inte anser gjorts i 

tillräckligt stor omfattning.   

För vår studie kommer vi att intervjua 8-10 flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige, 

där vi valt att intervjua studenter på SFI för att det passar med studiens syfte. En intervju 

förväntas ta ca. 30-45 minuter. Vi kommer inte ställa frågor som kan upplevas alltför känsliga 

och deltagaren väljer själv vilka frågor hon/han vill svara på. När uppsatsen är färdig så 

kommer ni som deltagare att få ta del av den.  

Deltagandet i denna studie är frivilligt och ni kan när som helst avbryta om ni så önskar, utan 

att berätta varför. Vi kommer att spela in intervjun och därefter skriva ner svaren. Ni är helt 

anonyma och de personliga uppgifter ni lämnar kommer inte lämnas ut till någon annan. När 

uppsatsen är färdig så kommer vi att förstöra allt arbetsmaterial som innehåller 

personuppgifter. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

Kontaktuppgifter  

Elin Wahlström (Författare)    

Tel: X, E-post: X 

Annika Ivarsson (Författare) 

Tel: X, E-post: X 

Luis Conde Costas (Handledare) 

Tel: X  E-post: X  
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Bilaga 3: Utlänningslagen 4:1-2a§§ 

4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande  

Definitioner 

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land som 

utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse 

på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell 

läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin 

fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 

Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om utlänningen riskerar att utsättas för 

förföljelse från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av 

tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten 

eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens 

territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det 

land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

Av 2 b § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från att 

anses som flykting. Lag (2014:1400). 

2 § Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som 

avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför 

att 

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet 

skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, 

tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som 

civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst 

våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av 

hemlandets skydd. 
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Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan risk genom 

handlingar från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av 

tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten 

eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens 

territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det 

land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från att 

anses som alternativt skyddsbehövande. Lag (2014:1400). 

2 a § Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som 

avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför 

att han eller hon 

1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra 

motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för 

allvarliga övergrepp, eller 

2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 

Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan risk 

genom handlingar från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är 

av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av 

staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av 

statens territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det 

land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.  


