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Sverige är ett mångkulturellt land som präglas av många etniciteter, kulturer, språk och 

religioner. Detta leder till att integration berör hela samhället och inte bara nyinflyttade 

invandrare och det innebär att även majoritetsbefolkningen måste integreras i det nya 

mångkulturella samhället. Vi ser att enda möjligheten att integreras i det nya samhället 

är att lära sig språket.  

Vårt syfte med uppsatsen är att försöka belysa invandrares möjligheter/svårigheter till 

att bli integrerade i det svenska samhället. För att kunna ge en bild av detta valde vi att 

utgå ifrån Giddens teori om tre olika modeller till integration och symbolisk 

interaktionism. Det empiriska underlaget för vår uppsats utgörs av semistrukturerade 

intervjuer med integrationskontoret, SFI-utbildningen, arbetsförmedlingen och enskilda 

personer.  

Syftet har vi försökt nå genom att besvara följande frågeställning:  

1. Vilka resurser har Kristianstads kommun att erbjuda invandrarna för att bli 

integrerade i det svenska samhället?  

2. Hur uppfattas integrationsprocessen i Kristianstad av invandrare och kommunala 

handläggare?  

Anledningen till att vi har valt att skriva om invandrare och integration är att vi själva är 

invandrare och har erfarenheter av integrationsprocessen. Av våra egna erfarenheter vet 

vi hur svårt det är att skapa ett värdigt liv i det nya landet och att bli en del av det 

svenska samhället.  

 

Nyckelord: Integrationsprocessen, invandrare, språk, identitet, kultur  

 

FÖRORD 

Vi vill tacka alla respondenter som har ställt upp för intervju och vi vill tacka vår 

handledare Gudmund Jannisa som har hjälpt oss och bidragit med värdefulla 



synpunkter. Det mest viktigaste under hela uppsatsen var att vi tre författarna hade ett 

bra samarbete med varandra och det vill vi tacka varandra för.  

 

Aurora Aliu, Adelina Stagova och Leonora Sadriu 

Kristianstad, januari 2007 
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1      INLEDNING  

 
Integration är ett brett och komplicerat begrepp som innefattar olika perspektiv.  

Integration innebär att en person/grupp människor går igenom en process för att anpassa sig 

till det nya samhället. Sverige är ett mångkulturellt land som präglas av många etniciteter, 

kulturer, språk och religioner. Detta leder till att integration berör hela samhället och inte bara 

nyinflyttade invandrare och det innebär att även majoritetsbefolkningen måste integreras i det 

nya mångkulturella samhället. I ett fungerande samhälle ska alla individer känna ansvar för 

samhället i dess helhet och alla individer ska ha samma möjligheter till integration genom 

arbete, utbildning och delaktighet.  

Begreppet invandrare betecknar personer som har flyttat från ett land till ett annat för att 

bosätta sig där en längre tidsperiod eller för alltid. Begreppet invandrare innefattar personer 

som flyttat till Sverige av en rad olika skäl t.ex. politiska flyktingar, arbetsemigranter, och 

familjeanknytningar. Flykting är en person som flyttar till ett annat land för att söka skydd. 

Individer som flyttar till ett annat land har olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar; 

det enda de har gemensamt är immigreringen men ändå placeras ibland alla i en och samma 

kategori som om de vore en homogen grupp. Det som de flesta invandrare har gemensamt är 

även det kollektiva medvetandet av utanförskap i det svenska samhället (SOU 2004:73).  

 

I vår uppsats har vi valt att skriva om hur invandrare integreras i det svenska samhället och 

anledningen att vi valde detta tema är att vi är själva invandrare som gått igenom 

integrationsprocessen. Av egna erfarenheter vet vi hur svårt det är att komma till ett 

främmande land där man bemöts av ett helt nytt språk, nya människor och nya kulturer men 

målet för invandrare är att försöka leva ett normalt liv i det nya samhället som alla andra 

medborgare.  

Vi är tre studenter som studerar sociologi och bor i Kristianstad, men ursprungligen kommer 

vi från Kosovo. Sedan år 1992 har vi bott i Sverige och det har varit många jobbiga år för oss, 

särskilt för våra föräldrar. Det har underlättat lite för oss att vi kom hit som barn och det har 

lett till att vi har integrerat oss lättare i det svenska samhället. För många av oss asylsökande i 

Sverige har det tagit flera år tills man har fått uppehållstillstånd och det innebär att man inte 

hade några möjligheter för att bli en del av det svenska samhället p.g.a. att vissa inte kunde gå 

i skolan för att lära sig det svenska språket som är en viktig del till integrationsprocessen. Det 

enda kontakten vissa hade med svenskar var då man träffade handläggare på invandrarverket. 



Denna tid leder oftast till att människor passiviseras. Först då när man får uppehållstillstånd 

börjar saker att hända och det är då den egentliga integrationsprocessen börjar man blir t.ex. 

placerad i en kommun, man börjar med svensk undervisning som kanske kan leda till ett 

arbete.  

 

2       Syfte, problemformulering och frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att försöka belysa invandrares möjligheter/svårigheter till att bli 

integrerade i det svenska samhället. Vi har inte för avsikt att utföra en heltäckande 

undersökning på integrationsprocessen utan vi fokuserar på invandrare och kommunala 

handläggare i Kristianstad.  

Vi anser att språket är nyckeln till integration som i sin tur kan leda till ett arbete. Det finns en 

rad myndigheter som enbart arbetar med integrationsfrågor, dessa myndigheter finns på 

många orter runt om i landet bland annat finns de i Kristianstad också.  

Syftet med uppsatsen är att kunna påvisa vilken eller vilka processer en invandrare får gå 

igenom för att en dag kunna få en anställning och kunna starta ett liv i det nya landet, så som 

dess medborgare, samt se vilka resurser Kristianstads kommun har att erbjuda till den 

nyanlända invandraren, så att denne i sin tur en dag är klar för att ge sig ut i arbetsmarkanden.  

Vi vill också belysa hur invandrarna upplever integrationsprocessen och våra specifika 

frågeställningar blir sålunda:  

1. Vilka resurser har Kristianstads kommun att erbjuda invandrarna för att bli integrerade i det 

svenska samhället?  

2. Hur uppfattas integrationsprocessen i Kristianstad av invandrare och kommunala 

handläggare?  

 

3       BAKGRUNDEN 
Fram till andra världskriget, 1939, var Sverige ett utvandringsland, därefter blev Sverige ett 

land där invandringen överskred utvandringen. År 1939 fanns det i Sverige cirka 24 000 

invandrare (SOU1951:42).  

Migrationen har ökat efter krigstiden och detta har lett till etnisk, religiös, kultur och språklig 

mångfald i Sverige. Från 1945 fram till år 2000 har antalet invandrare ökat från cirka 120 000 

till cirka en miljon (SOU 2006:21). 

Invandrare som flyttar till Sverige från andra länder kan ha lockats hit i förhoppningar om att 

få komma till ett land med bättre möjligheter. Många har aktivt rekryterats hit av företag som 

har haft det svårt att få arbetskraft. Andra har sökt sig hit för att undkomma fängelse eller 



annat politiskt förtryck; dessa människor har sökt sig hit som flyktingar. Många utav dessa 

människor var flyktingar i samband med kriget.  

1960- talet kom att bli rekordår för dem som kom till Sverige som arbetare, men denna trend 

förändrades vid mitten av 1970- talet, då dominerades invandringen till Sverige åter av 

flyktingar (Ahrne, Roman & Franzen, 2003).  

Enligt SCB bodde i Kristianstadkommun år 2004 totalt 75 592 invånare. 68 118 var av svensk 

härkomst och 7 474 invånare var av utländskt härkomst (www.kristianstad.se).  

 

4 METOD 

 
4.1 Kvalitativ metod  

Vår undersökning är en kvalitativ tolkande studie om hur invandrare integreras i det svenska 

samhället. För att belysa samarbetet mellan olika myndigheter i Kristianstad och invandrare så 

har vi valt att utföra nitton kvalitativa intervjuer samtidigt som vi kommer att använda oss av 

sekundärdata främst i form av litteratur och artiklar.  

 

Enligt Ulrika Nylén (2005), bygger kvalitativ metod på en speciell form av vetenskaplighet, 

nämligen den begreppsliginduktiva kunskapsmodellen där syftet med forskningen är att 

beskriva kvaliteter hos fenomen; det empiriska materialet betraktas som ett medel att nå insikt 

om sociala fenomen bakom själva texten. Kvalitativ forskning handlar om att bedriva 

forskning i en naturlig miljö, att forskaren spelar en avgörande roll för forskningens bidrag 

samt att detta bidrag ofta har en tolkande ambition. Det avgörande kriteriet för vad som 

inräknas i begreppet kvalitativ forskning är att forskningen inkluderar data insamlings 

metoder som ger upphov till icke numeriska data (Nylén 2005). 

Kvalitativ forskning kan bedrivas utifrån skilda ontologiska synsätt (verklighetens natur) och 

epistemologiska ambitioner (vår kunskap om verkligheten) och samtidigt använda olika 

sorters tekniker.  

Presentationen av empirin blir därför avgörande för forskningens uppfattade trovärdighet. 

Genom att återge så stor del av det empiriska materialet som möjligt ökar läsarens insyn i 

forskningsprocessen och möjligheten till intersubjektiviteten mellan forskaren och 

forskarsamhället ökar.  

Kvalitativ forskning kan bedrivas utifrån väldigt olika synsätt på såväl verklighetens natur 

som vetenskapens uppgift i förhållande till denna: 

http://www.kristianstad.se/


 

Att vetenskapliga krav på trovärdighet uppfylls, samtidigt som empiri 

delen upplevs som tillgänglig och läsbar eller måste empirin vara det 

där joxet i mitten som ingen läser (Nylén, 2005:9). 

 

Kännetecknande för kvalitativ forskning är att man inte från början vet exakt vilka resultat 

som är tänkbara. Detta kräver en följsamhet gentemot det man studerar. Valet av metod 

kanske får ändras under projektets gång. Det man vill studera handlar ofta om kvalitet och 

inte om antal, fördelningar eller exakta mätvärden. Resultatet kan vara ett antal nya aspekter 

på ett problem. Ibland kan man även få fram ett sifferresultat även om det sällan är 

huvudsyftet. Fördelen med en studie som använder kvalitativ metod är att den tar hänsyn till 

helheten på ett sätt som inte är möjligt i en studie där man använder kvantitativ metod. Dock 

är det viktigt att påpeka att det finns begränsningar med kvalitativa intervjuer. Ett sådant 

problem kan vara att man får höra enbart en åsikt, intervjupersonens åsikt, vilket gör att 

tillförlitligheten i själva studien kan ifrågasättas. Detta skall vi försöka motverka genom att 

inte dra några generella slutsatser från intervjuarna. Grundvalen för de olika formerna av 

intervjuer utgörs av metoderna för att etablera och utveckla samtal med människor om 

specifika ämnen och samhällsforskarnas tolkningar av det data som framkommer genom 

dessa samtal. För att kunna få en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter 

mm måste samhällsforskarna förstå den dynamik som ligger i intervjusituationer, ha kunskap 

om de olika intervjumetoderna och analysteknikerna samt vara medvetna om deras för och 

nackdelar (Nylén, 2005).  

 

4.1      Genomförande  

Materialet som vår uppsats grundar sig på utgörs av dels primära data (kvalitativa intervjuer) 

och dels av sekundära data (tidigare gjorda undersökningar kring ämnet i form av litteratur). 

Anledningen att vi valde kvalitativa intervjuer är att det, som ovan påpekat, skapar en grund 

för en djupare förståelse om integrationsprocessen.  

I vår uppsats har vi använd oss av semistrukturerade intervjuer med integrationskontoret, SFI-

utbildningen, arbetsförmedlingen och enskilda personer. Denna typ av intervju är en 

mellanform av den fokuserade och den strukturerade metoden. Frågorna brukar vara 

specificerade men intervjuaren har betydlig större frihet att fördjupa svaren på ett sätt som 

kraven på standardisering och jämförbarhet inte tillåter. Kvalitativa informationer om det 

undersökta ämnet kan intervjuaren däremot få fram genom att försöka förtydliga och utveckla 



de svar som ges. Det är det som gör att intervjuaren har större mjölighet att fördjupa svaren. 

Om forskaren är intresserad av ett specifikt tema i intervjuerna och samtidigt använder sig av 

flera metoder för att inringa detta tema, är den semistrukturerade intervjun ett användbart 

redskap (May, 2001:151).  

Intervjuerna varade från cirka 45 min till en timme och spelades in på band. Undantaget var 

en person på integrationskontoret som vägrade att bli inspelad. Vi använde två olika 

intervjuguider, en till myndigheterna och den andra till enskilda personer (se bilaga 1 och 2). 

Vi har gjort sammanlagt nitton intervjuer som kan delas in i fyra grupper: med tre anställda 

inom integrationskontoret, med tre anställda inom SFI-utbildningen, med tre arbetsförmedlare 

i arbetsförmedlingen, med en projektledare och med nio invandrare, varav sex var obekanta 

och tre bekanta för oss. Vi har utlovat respondenterna anonymitet, så vi har ändrat namn på de 

intervjuade personerna. Intervjuerna ägde rum i respondenternas kontor när det gäller 

myndigheternas personal, medan de nio invandrarna blev intervjuade i deras hem eller skola. 

Efter att ha utfört intervjuerna så överförde vi dem från tal till skrift. Alla band och allt 

utskrivet material har sparats.  

Det är viktigt att påpeka att intervjuerna utfördes utan några problem och att informanterna 

tog emot oss med stor respekt. Frågorna som vi ställde upplevdes av respondenterna som 

intressanta.  

Man måste ha i åtanke att resultaten från intervjuerna kunde ha varit annorlunda om man hade 

utfört flera intervjuer eller om man hade möjlighet att t.ex. intervjua fler personer i hela 

landet. Man kanske skulle få ett annat resultat i städer som Malmö, Göteborg, Stockholm som 

har mer invandrartäta områden.  

Våra informanter intervjuade vi på svenska, även de som kunde albanska, för vi tyckte att det 

var lättare så.  

 

 5 Teori 

 

5.1      Anthony Giddens  

När det gäller integration har Giddens utarbetat tre modeller: assimilering, smältdegeln och 

kulturell pluralism.  

Assimilering betyder att invandrarna anpassar sig till det nya landets seder och bruk, till de 

värderingar och normer som den omgivande majoriteten har. Därigenom överger de sin egen 

kulturella härkomst. För att det ska vara en lyckad assimilering krävs det att invandrarna skall 



lära sig språket, ändra sin livsstil, sin klädsel och kulturella uppfattningar för att kunna 

integreras i en annan social ordning.  

Den andra modellen, som kallas smältdegeln, innebär att invandrarna inte behöver ta avstånd 

från sin kultur, tradition utan alla individer i ett samhälle skall blandas och smälta samman 

med varandra, vilket ger upphov till nya och förändrliga mönster. Giddens menar att 

invandrargruppers traditioner och seder formar en föränderlig social miljö och alltså inte som 

assimileringsperspektivet som förespråkar ett avståndstagande vad det gäller de invandrades 

kulturella traditioner och vanor.  

Den tredje modellen är kulturell pluralism som innebär att försöka skapa ett pluralistiskt 

samhälle, där man eftersträvar efter samma rättigheter och samma status för alla medborgare 

och det sker genom att man accepterar subkulturer. Alla kulturer lever sida vid sida och alla är 

lika mycket värda. Det krävs omfattande insatser av samhället för att uppnå status ”olika men 

jämlika”, och ett mål som blir svårt att uppfylla och orsaken till detta är att etniska 

minoritetsgrupper känns som ett hot för majoritetsbefolkningen, t.ex. ett hot mot jobb - och 

tvärtom.  

När det gäller vilken teori som passar bäst i vår uppsats, återkommer vi till det i 

slutdiskussionen (Giddens, 2003).  

Enligt Giddens finns två psykologiska förklaringar för att kunna förstå fördomsfulla attityder 

och varför de etniska skillnaderna är så viktiga för många individer. Den första har som 

utgångspunkt från begreppet stereotypt tänkande när det gäller undersökningen av fördomar. 

Man kan ha känslor av fientlighet mot vissa individer utan att ha någon direkt orsak till 

känslorna. Den andra psykologiska förklaringen när det gäller rasism och diskriminering visar 

att det finns individer som p.g.a. sin uppfostran är villiga till stereotypt tänkande och 

projiceringar. Dessa individer tillskriver den andre sina egna åsikter eller behov.  

  

5.2      Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism är ett betraktelsesätt, en utgångspunkt av den sociala verkligheten. 

Det är en analysredskap för att kunna förstå det samhälle vi lever i eller det samhälle vi 

studerar. Socialisationsprocessen är en socialpsykologisk teori som används i symbolisk 

interaktionism, en teori som handlar om hur människan blir mera social och hur man lär sig 

att bete sig i olika situationer. Enligt Blummer är symbolisk interaktionism ett bra redskap för 

att studera människornas beteende, liv och gruppen som delar av samhället.  

De viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism är; definitionen av situationen, att 

all interaktion är social, att vi integrerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att 



vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet.  

Definitionen av situationen är att det beror på hur man definierar situationen som gör att man 

beter sig på ett bestämt sätt och påverkar vårt handlande. Detta gör att vi ändrar vårt beteende 

samtidigt som vi ändrar vår uppfattning om situationen: 

 

Situationen utgörs inte endast av de personer man integrerar med 

utan av hela den situationen man befinner sig i. Vår egen 

sinnesstämning och vårt hälsotillstånd är en del av situationen (Trost 

& Levin, 2004:15). 

 

Den sociala interaktionen är nästa viktiga punkt som innebär att när man integrerar, samtalar 

man inte bara med talspråk men man använder kroppsspråk också. Man interagerar då man 

för samtal med människor men det gör man även då man inte gör något alls i en social 

situation.  

Även tänkandet är en social interaktion som man för med sig själv genom att använda språket 

men även symboler.  

Språkets ordförråd är mycket viktigt med tanke på hur begränsat eller hur enormt stort det är 

som gör hur man uppfattas av andra eller hur man uppfattar sig själv. När det gäller 

invandrare med brytningar eller som har begränsat ordförråd, de kan uppfattas som mindre 

intelligenta.  

Människor integreras med hjälp av symboler och den mest vanliga symbolen är ord/språket 

som vi använder dagligen. Språket innefattar inte bara ord men även kroppsspråk och 

minspel.  

Den fjärde hörnstenen är betoningen att människan är aktiv och att vi handlar, beter oss och 

samt att vi befinner oss i nuet. Fokusen inom symbolisk interaktionism ligger på våra 

beteenden som sociala varelser och det innefattar att människor är aktiva och det innebär att 

vara med i en process och att vi alla är förändrliga.  

Den femte hörnstenen är nuet och det innebär att vi finns i nuet och vi definierar situationen, 

vi interagerar med våra symboler i nuet. Människan förändras hela tiden och är inte heller 

densamma nu som när då var nu och detta medför att vi alla befinner oss i en ständig process 

och ideligen förändras. Vi beter oss inte nu endast beroende på hur vi blev uppfostrade när vi 

var barn men däremot använder vi oss av vad vi har upplevt som barn och vi gör det i nuet 

(Trost & Levin, 2004).  

 



 

 

5.3     Identitet  

Inom sociologin uppvisar själva identitetsbegreppet många aspekter. I allmän innebörd rör 

identiteten de uppfattningar människor har om vilka de är och vad som är viktigt för dem. Det 

finns två olika typer av identitet; social identitet och personlig identitet. Social identitet rör de 

kännetecken som tillskrivs en viss individ av andra.  

Tanken om en personlig identitet bygger i hög grad på den symboliska interaktionismen.  

Individens oavbrutna samspel och samspelet med yttervärlden är det som medverkar till att 

skapa eller forma hans/hennes erfarenhet av sig själv.  

Det centrala som gäller för formandet av den personliga identiteten är individens 

handlingsförmåga, frihet och valmöjlighet, även den kulturella och sociala omgivningen är 

viktiga.  

I dagens värld har vi möjligheter att forma oss själva och våra identiteter och det är vi själva 

som definierar bäst vem vi är, varifrån vi har kommit och vad vi ska bli. Vi skapar och 

omskapar kontinuerligt vår identitet genom vår förmåga (Giddens, 2003). 

 

5.4     Språk  

Vi anser att enda möjligheten att integreras i det nya samhället är att lära sig språket.  

Enligt symboliskt interaktionism socialiseras människor i ett samhälle och blir en del av det. 

Språkets roll är ett avgörande element i mänskligt samspel och det stämmer bra när det gäller 

invandrare då språket är ett mycket viktigt element för att kunna socialiseras – integreras i det 

svenska samhället (Giddens, 2003). 

Språket kan ses som en intellektuell färdighet eller kunskap. Språkinlärningen innebär inte 

bara ord och begrepp utan också tanke – och handlingssätt, det är en process förenad med 

insocialisering i ett specifikt samhälle, grupp och dess kultur: 

 

Komplexiteten i språkinlärningsprocessen är enorm. Internationell 

forskning belyser hur språket innehåller inte bara ord och syntax, 

utan speglar hela människan med sin bakgrund, sin miljö, sina 

livsvillkor och sina interaktionsmönster (Sjögren, Runfors & 

Ramberg, 1996:19). 

 

När det gäller invandrare och språkinlärningen finns det en mycket stor variation i grad av 



språkbehärskningen och det beror på personliga egenskaper, sociala och etniska förhållanden.  

Språket är den mest betydelsefulla symbolen i anpassningsprocessen som ger delaktighet och 

innanförskap i samhället (Sjögren, Runfors & Ramberg, 1996).  

 

5.5      Kultur  

Genom den ökande internationaliseringen är Sverige ett samhälle befolkat av människor med 

olika kulturer (Sjögren, Runfors & Ramberg, 1996). 

Kultur kan analyseras på olika sätt och den skapas genom insocialisering och den formas i 

möten mellan individer, grupper från olika miljöer, samhällsklasser, etniska grupper etc.  

Det etniska arvet och dess betydelse är inte en gång och för alltid givet hos en grupp 

människor, under integrationsprocessen förändras även etnicitetens innehåll och dess 

betydelse; alla har med sig traditionella värderingar och seder men dessa förändras och 

omformas i förhållande till situation i det nya landskapet. Dock kan brister på integrations 

möjligheter leda till att den traditionella kulturen kan få en förnyad betydelse. Detta kan i sin 

tur leda att gamla traditioner kan försvagas eller så kan de också förnyas, de kan till och med 

få en ny betydelse (Ahrne, Roman & Franzen, 2003).  

 
  

Det svenska kulturarvet ska läras ut, men det betonas att det måste ske 

på ett sätt som visar respekt för andra kulturer – såväl inhemska 

minoriteter som andra folks kulturer (Sjögren, Runfors & Ramberg, 

1996).  

 

 

Den kulturella pluralismen i sysselsättningspyramiden sammanfaller på grund av sina socio- 

kulturella färdigheter och på grund av sin placering i den svenska klasstrukturen. Svenskar 

och den svenska kulturen hittar man på toppen, medan närmare botten i ett hierarkiskt skal 

hittar man olika grupper av invandrare, där den kulturella rangordningen och valfriheten 

sammanfaller med den strukturella placeringen i samhället och möjligheterna som finns till 

handla där. Framtiden för den kulturella pluralismen i Sverige skulle kunna vara ett jämlikt 

utbyte av erfarenheter och ett samarbete mellan olika kulturer, detta beror dock på om vi 

förmår utjämna dessa olika strukturella förutsättningar (Ålund, 1985). 

 
 



 

6     Invandrarpolitiken  

 
6.1      Pluralistisk ideologi 
1975 formulerades den nuvarande invandrarpolitiken. Den har sin utgångspunkt i den ovan 

beskrivna ideologin om kulturell pluralism, målsättningen definieras med slagorden 

”jämlikhet, valfrihet och samverkan”. Innebörden av den pluraliska ideologin är att de olika 

etniska grupper får en möjlighet av staten att samtidigt som de känner lojalitet och 

samhörighet med staten och med majoritetsbefolkningen och talar dess språk, bibehålla och 

utveckla sina egna språk och särdrag och att det av staten betraktas som ett värde att det finns 

flera kulturer som lever i ett befruktande kulturellt samspel med varandra.  

Under 1980 och 1990- talens utveckling av invandrarpolitiken, diskuterades betydelsen av en 

större integration av invandrare i det svenska samhället, och minoritets politik. Sverige har sin 

fokus på en förhöjd kulturellt autonomi och kulturellt jämlikhet. Det som i många 

invandrargrupper uppfattas som kultur kan också vara resurser kopplade till lägre utvecklings 

industri- och jordbrukssamhälle. Oavsett vad det kulturella arvet betyder för en utveckling av 

etnisk/kulturell självkänsla och integritet, hänger det sociala arvet som ett hinder i erövringen 

av den svenska industriella kulturens möjligheter. En begränsning så som detta är inte fritt 

vald. I denna bemärkelse blir många invandrargrupper resursfattiga i konkurrensen med 

majoritetsbefolkningen (Ålund, 1985).  

  

6.2       Integrationsverkets tre huvuduppgifter:  

Integrationsverket har definierat följande som sina huvuduppgifter;  

*Att skaffa fram kunskap om hur integrationen fungerar och utvecklas inom områden t.ex. 

arbetsmarknaden, hälsa, boende m.m. och även följa upp och utvärdera hur det fungerar på 

integrationsområdet. Dock ligger ansvaret och skyldigheten hos varje myndighet att bidra 

med insatser till integration.  

* Integrationsverket stödjer med kunskap alla organisationer och företag som jobbar för lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter i landet.  

* Samt att stödja kommunens insatser för nyanlända invandrare i kommunen under deras 

första år så att de kan integreras snabbare i det svenska samhället 

( http://www.integrationsverket.se/tpl/NewsPage____3504.aspx ). 

 



 

Integrationspolitikens mål  

I december 1997 beslutade riksdagen integrationspolitikens mål som ska gälla för hela 

samhället:  

 

 Alla som bor i Sverige ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Samhällets 

gemenskap ska ha mångfalden som grund och samhällsutvecklingen 

ska präglas av respekt för olikheter inom de gränser som följer av 

samhällets grundläggande demokratiska värderingar. 

Integrationspolitikens mål är mål som gäller hela samhället 

(http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage_2211.aspx). 

 

Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att:  

• ge förutsättningar för individers egen försörjning och delaktighet i samhället  

• värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter 

och möjligheter  

• förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism  

(SOU, 1998:73:13).  

 

6.4      Fördomar - diskriminering  
Man kan skilja mellan diskriminering och fördomar fast begreppen har många likheter. 

Fördomar är mycket vanliga och med fördomar menas att man har åsikter eller attityder mot 

en individ eller viss grupp. Man ändrar inte sin åsikt eller attityd även om man får 

information om att åsikterna inte stämmer. Man har förutfattade meningar som vi inte har 

erfarenhet av och kunskap om. Fördomarna brukar ha sin grund i stereotypa uppfattningar 

som oftast används av minoritetsgrupper t.ex. mot en viss kultur eller etnisk grupp. Det finns 

en typ av fördomar som är betydligt svårare att bekämpa med information och det kallas för 

syndabocksyndromet som riktas oftast mot individer som skiljer sig från majoriteten. 

Minoritetsgruppen är syndabockar som får skulden för allt som är inte bra.  

Man kan diskriminera en person utan att ha några fördomar om den personen (Giddens, 

2003).  

 

Diskriminering innebär att göra åtskillnad emellan och ordet definieras som särbehandling av 



individer eller grupper. De individer som diskriminerar andra har något slags överläge 

gentemot den andre som blir diskriminerat som t.ex. mer makt eller tillskriven legitimitet. 

Diskriminering handlar om påtagliga handlingar som riktas mot en viss grupp och det syftar 

att medlemmarna från den gruppen ska inte få tillgång till de möjligheter, rättigheter och 

resurser som är öppna för andra, t.ex. då en invandrare inte får ett jobb, som han/hon sökt, 

som istället reserveras för en av sina ”egna”.  

Diskriminering är alltid obehagligt, utan jobb får man dålig ekonomi som leder till att man 

inte fritt kan välja sin bostad, blir inte socialt accepterad och känner sig utestängd från 

omgivningen. Men det värsta är att diskrimineringen gör att man upplever sig själv som 

nedvärderad, vilket i sin del gör att man upplever att ens identitet och människovärde är 

hotad (Laukkanen & Östnäs, 1986). 

När det gäller arbete så finns det två olika typer av diskriminering. Den ena typen är 

preferensdiskriminering som innebär att arbetsgivare föredrar att anställa en svensk 

arbetssökande framför en utländsk arbetsökände med likvärdiga meriter. Den andra typen av 

diskriminering är statistisk diskriminering uppstår när en arbetsgivare inte vet eller är osäker 

hur kompetensen ska värderas av den arbetssökande med invandrarbakgrund och det gör att 

arbetsgivaren föredrar istället en svensk arbetssökande.  

På 1990-talet har Hjerm studerat utvecklingen för utlandsfödda gentemot infödda svenskar 

bland dem som hade en anställning. Hjerm anser att diskrimineringen på arbetsmarknaden är 

mer utbredd än vi vill tro på. Han antyder också att invandrare har svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden och orsaken är att invandrare har språksvårigheter och en annan orsak är att 

invandrare har fått vänta länge på att få uppehållstillstånd som har lett till förlust av human 

kapital (SOU, 2004:73).  

 

Hjerms studier har visat att invandrare har högre risk för att bli arbetslösa i jämförelse med 

svenskfödd arbetskraft och detta har påvisats även av Österberg 2000 (SOU 2004:73).  

 

 Det behövs mer kraftfulla verktyg för att bryta klyftor och förändra 

maktförhållanden i samhället. Integrationsverket har i flera 

rapporter påvisat att diskriminering är en orsak till utanförskap i 

samhället. Utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering har genom en rad rapporter gett välkomna bidrag till 

diskussionen om diskrimineringen i Sverige 

(http://www.integrationsverket.se/tpl/NewsPage____3504.aspx). 



7     Kommunen 
 

Länge har de svenska kommunerna spelat en viktig roll för mottagande och introduktion av 

flyktingar och invandrare, framförallt har det blivit på detta viset för att det konkreta 

integrationsarbetet sker på det lokala planet.  

De kommunala invandrarförvaltningarna började etableras först i mitten av 1960 talet. Detta 

startades främst genom så kallat invandrarbyråer vilka fungerade som informations- och 

service insatser.  

1995 betonades kommunernas roll i integrationsarbetet; innan dess var det arbetsförmedlingen 

som ansvarade för flyktingmottagandet. Integrations- och introduktionsarbetet ser dock olika 

ut, de skiljs åt beroende på hur kommuner har valt att arbeta. Förklaringen till variationerna är 

bland annat kommunstorlek och vana av invandring. Men organiseringen av arbete med 

invandrare har även varierat inom samma kommun under olika perioder. Skillnaderna blev 

synliga i och med reformen 1995, men betonades i samband men det så kallade ”Hela – 

Sverige – Strategin”. Tanken bakom detta var att landets alla kommuner skulle engagera sig i 

flyktingmottagandet, och för att detta skulle kunna uppnås hade den nationella politiken ställt 

krav på kommunerna i form av olika mål och strategier (Invandring och integration, 2004). 

Kristianstad är Skånes till ytan största kommun med en areal på 1 346 km².  

I Kristianstadkommun bor totalt 75 592 invånare var av 68 118 är av svensk härkomst. 7 474 

invånare är av utländskt härkomst och 892 personer av dessa kommer från övriga Norden,  

3 725 personer kommer från andra länder i Europa, 2 857 personer kommer från andra 

kontinenter. Sammanlagt är 10 % av kommunens befolkning med utländskt härkomst 

(www.kristianstad.se).  

 

 

7.1      Handlingsplan för bättre integration i Kristianstadskommun;  

 

Alla medborgare i Kristianstads kommun ska ha likvärdiga 

möjligheter att forma sina liv, att förverkliga sina livsprojekt och att 

kunna försörja sig själva. Rasism, diskriminering och fördomar ska 

motarbetas på alla plan.  

 

Programmet tar upp en rad åtgärder inom skola, arbetsliv och boende 

http://www.kristianstad.se/


som ska leda till bättre integration av utlandsfödda. Förbättrade 

kunskaper i svenska språket, språkpraktik och åretruntundervisning på 

SFI, ökat samspel mellan skola, kommun och näringsliv, ökat stöd till 

småföretagare samt ett utvecklat stöd till nätverk och mötesplatser i 

bostadsområdena, är några åtgärder som föreslås. Vidare ska 

tillgängligheten till offentliga lokaler och den kommunala 

verksamheten förbättras (Tidningen, Kristianstad, nr 9, se bilaga 3). 

 

7.2      Integrationskontoret  

Som tidigare nämnts ligger det nu för tiden i kommunernas myndigheter ett visst ansvar då 

det gäller invandrarnas integration i det svenska samhället.  

Ett av våra mål var att intervjua tre olika myndigheter i Kristianstad för att kunna få en klarare 

bild av dessa myndigheter.  

Att arbeta som introduktionshandläggare inom integrationskontoret innebär att man har som 

uppgift att hjälpa invandrare att bli integrerade/introducerade i det svenska samhället och det 

gör man genom att samarbeta med SFI och arbetsförmedlingen. Tillsammans försöker man 

komma fram till en individuell plan/introduktionsplan som passar klienten. Man har alltid tolk 

för att man så bra som möjligt ska få en helhetsbild av den nyanlända invandraren (klienten). 

Sedan fortsätter man med att boka flera möten med klienten; man har hela tiden planeringar 

och uppföljningar.  

Integrationskontoret är den första myndighet som en nyanländ invandrare möter i sin kommun 

placering (efter beviljat uppehållstillstånd, ska de placeras i en kommun någonstans i Sverige, 

för att påbörja sitt nya liv). Man får önska sig tre kommuner där man helst hade velat bo, men 

det är inte självklart att så blir fallet. Efter önskad kommunplacering skickas förfrågan till 

landets olika kommuner, placeringen sker beroende på vilken eller vilka kommuner som är 

redo att ta emot. 

Integrationskontoret i Kristianstad får alltid en bekräftelse i samband med någons 

kommunplacering, därefter bokas första mötet med klienten och det finns alltid tolk och man 

går igenom vad som kommer att ske i framtiden. Detta är också ett tillfälle att få träffa den 

nyanlända personligen, samt lära känna dem bättre och på det sättet kunna förstå deras 

situation bättre. Det är en rad information och blanketter man går igenom. Redan här tas det 

upp om denna/dessa klienter behöver extra insatser, om det finns sjukdomar eller annat hinder 

för att de i framtiden skall kunna bli arbetssökande.  

Det sker sedan en rad möten och uppföljningar. Barnen får snarast dagis/skol placering, och 



för vuxna görs det en introduktionsplan som är individuell beroende på deras språkkunskaper, 

utbildning, yrke etc.  

Nästa steg blir en introduktionskurs i cirka två månader, detta sker i samarbete med SFI. 

Tanken men denna kurs är att de nyanlända skall kunna få information om det svenska 

samhället, denna information går man igenom med hjälp av tolk. Efter denna kurs börjar man 

med språkutbildningen, tanken här är att man lär sig det svenska språket samt får en bredare 

uppfattning om det svenska samhället.  

Förutom de redan nämnda resurserna som integrationskontoret har att erbjuda, finns också ett 

samarbete med några företag och organisationer i Kristianstad (detta samarbete sker via 

arbetsförmedlingen); detta möjliggör för invandrare med någorlunda bra svenska 

språkkunskaper att komma ut på den svenska arbetsmarknaden, men tyvärr är antalet företag 

och organisationer som tar emot invandrare som praktikanter väldigt liten.  

Tanken är att alla klienter ska bli egenförsörjare och målet är att alla ska ha jobb (och det är 

svårt för det är inte ens alla svenskar som har jobb) för att komma igång i det svenska 

samhället och gradvis integreras. Ett annat utryck för detta skulle vara att invandrare blir 

delaktiga i det svenska samhället samt tillhör det svenska samhället, har man ett jobb tycks 

det vara att man är integrerad.  

Frågan om integration innefattar dock mycket mer för våra respondenter, bland annat att vi 

alla borde se varandra som medmänniskor oberoende var vi kommer ifrån och vår bakgrund, 

att vi alla lever i ett samhälle som dess invånare och medborgare.  

I dagens samhälle är integration väldigt viktigt. Sverige utvecklas till ett mångkulturellt 

samhälle, som lätt skulle kunna berikas av världens olika kulturer. För att integration skulle 

kunna vara möjlig så behövs det ett ömsesidig deltagande av oss alla. En annan sida av detta 

är att integration inte skall kännas som ett hot gentemot någons kultur eller traditioner, alla 

skall kunna leva i ett samhälle utifrån dess lagar och normer, samt bibehålla sina egna 

traditioner och sin egen kultur.  

Dock uppfattas integrationsprocessen som en seg process, den har förbättrats genom tiderna 

men än idag finns det mycket kvar att göra om man hade velat göra det. Det hade varit lite 

lättare om fler företag hade ett större engagemang att ta emot fler invandrare som 

praktikanter. För många är jobbet ett viktigt moment i integrationsprocessen men som sagt är 

det inte många företag som är redo att släppa in folk som inte talar en god svenska.  Det är 

dock viktigt att sprida vidare kunskapen att det t.ex. finns duktiga läkare, elektriker m.m. från 

andra länder och att dessa människor kan få en chans att komma till en arbetsplats på en 

tillfällig anställning där de kan visa sina färdigheter, vilket hade ökat möjligheten till en 



anställning. 

 Men hur integration uppfattas är väldigt individuellt, för någon är bostadssammansättningen 

också ett viktigt element i integrationsprocessen. Det finns bostadsområden i Kristianstad som 

mer liknar ett utländskt bostadsområde än ett svenskt, om man tittar på klädstil, språket, 

affärer m.m.  

Det skulle underlätta för en invandrares integration om han/hon bodde i en stadsdel som inte 

domineras av invandrare. Arbetet uppfattas som ett integrationselement för vissa även som en 

bekräftelse att man har integrerats lite eller håller på att integreras i det svenska samhället. 

Problemet är bara att i invandrartäta områden är det ont om arbetsplatser.  

Integrationskontorets personal hade velat göra vissa ändringar eller förbättringar i 

integrationsprocessen, bland annat så att integrationsprocessen går lite snabbare än det gör för 

tillfället. Man hade också önskat ett större deltagande då det anordnas kulturaktiviteter i 

Kristianstad, bättre samarbete med olika företag och att fler är redo att släppa in invandrare i 

den svenska arbetsmarknaden, trots att de bryter i sin svenska. Man önskar också mer 

personal på integrationskontoret; på så sätt hade man kunnat ha informationskvällar eller 

möten där man kunde introducera svenskar, detta bara för att kunna dra ner på fördomar. På 

det här viset skulle även svenskar ta del av andras kulturer och anpassa den till sin egen, vilket 

hade resulterat i ett bättre samarbete mellan kommunens invånare.  

Ett problem som personalen inom integrationskontoret stöter på är att det är mycket svårt att 

hitta praktikplatser och att många invandrare/flyktingar kan känna sig frustrerade att de inte 

kan få ett arbete eller en praktikplats som till en viss del motsvarar deras utbildning eller yrke. 

Det kan också vara svårt med att hitta lämplig bostad. Ett problem är att då det är svårt att 

komma till en tillfredsställande lösning och då kan man inte göra annat än att lyssna på de när 

man i själva verket bara vill gå in och hjälpa de. Det kan vara problematiskt att hålla sig 

objektiv. Språket är också ett av de största problemen då vissa invandrare/flyktingar har svårt 

att lära sig det svenska språket och speciellt för de äldre personer eller för de som har bara 

gått i grundskolan och då innebär det ett stort problem då det är mycket svårare att ordna 

praktikplatser. 

Sverige är känt som ett demokratiskt land, där dess invånare har valmöjligheter, detta gäller 

alla som bor i Sverige. Men ibland kan det val man fattar innebära mindre trevliga 

konsekvenser. Det samma gäller de nyanlända i Kristianstadskommun. Integrationskontoret 

gör allt i samarbete med sina klienter, där dennes önskemål alltid är viktigt. Det är så att de 

har valmöjligheter när det gäller utbildning och praktik; samtidigt finns det ett krav som de 

inte kan påverka och det är att de måste ha en heltidssysselsättning för att de skall kunna få 



introduktionsersättning. År 2006 ligger ersättningen på 5 175 kronor i månaden för 

samboende och 7 452 kronor för ensamstående. Men om en kvinna väljer att stanna hemma, 

att laga mat, sköta familjen och hemmet enligt hennes traditioner och som hon tycker om att 

göra, då får hon gärna göra det, men konsekvenserna blir att hon inte uppfyller kraven till den 

ekonomiska ersättningen.  

Men i vanliga fall brukar det vara så att de som kommer till Kristianstad, träffar handläggaren 

och efter några veckor har man kommit till ro i sin nya bostad, man går på 

introduktionskursen och därefter börjar man på SFI – kursen och sedan tar man ett steg i taget.  

 

7.3      SFI: Svenska för invandrare  

SFI är att invandrare och flyktingar ska få lära sig svenska och utbildningssystemet 

genomsyras av en känsla av moralisk skyldighet för att invandrare ska använda sig av de 

möjligheter som samhället erbjuder. Den svenska ideologin rörande språkinlärningen uttrycks 

av statens invandrarverk sålunda:  

 

Undervisningen i svenska för unga och vuxna med andra modersmål 

måste formas som en möjlighet att steg för steg lära sig språket upp 

till full behärskning. Samtidigt måste i praktiken deltagande i 

undervisning och/eller genomförande av självstudier ses som en 

skyldighet för alla som är bosatta i landet och är ansvariga för sig 

själva (Sjögren, Runfors & Ramberg, 1996:26).       

 

SFI i Kristianstad har sammanlagt arton anställda: en rektor, fjorton lärare, en syokonsulent, 

en praktikordnare och en assistent. Det är dock inte alla som är tillsvidareanställda. Det finns 

cirka 250 elever som läser svenska för invandrare.  

SFI är inte bara en språkutbildning utan är också viktig för den övriga integrationsprocessen. 

Det finns också en person som jobbar med ett projekt inom SFI som heter integrationsforum.  

Att jobba där innebär att man jobbar mest med information för att kunna vägleda invandrarna 

till rätt ställe, t.ex. bjuder man in  personal från arbetsförmedlingen så att man kan informera 

eleverna eller andra invandrare till vägledning. Ibland bjuder man personal från ABK, eller 

studievägledare från någon skola för att de ska kunna ge ut rätt information om vad det gäller 

bostäder, ansökningar m.m. Ibland gör man studiebesök, t.ex. på sjukhuset, olika 

vårdcentraler och man hjälper mycket också med att fylla i blanketter så som jobbansökan, 

bostadsansökan, olika ansökan till försäkringskassan osv. Det är svårt att nå fram till alla 



invandrare som behöver hjälp med olika saker, för det var tänkt att man skulle hjälpa alla 

invandrare som är i behov av hjälp när man startade med det här projektet, men man 

samarbetar mycket med SFI-personalen. För det mesta hjälper man eleverna som går på SFI-

kurser.  

 

 För personalen på SFI är integration bland annat ett sätt att försöka att få invandrare in i det 

svenska samhället. Inte bara de som kommer till Sverige ska ändra på sig och bli som 

svenskar utan alla ska hjälpas åt, så att vi får att mångkulturellt samhälle. Integration är också 

att så många invandrare som möjligt får ett arbete, att invandrare kommer ut bland den 

svenska befolkningen, att man deltar i det svenska samhället samt att även förstå det nya 

samhället. Integration kan också innebära att man röstar i val om man kan det, att vara med i 

olika föreningar m.m. Integration kan uppfattas som väldigt mycket helt beroende från person 

till person. Men en nyanländ person behöver gå igenom vissa processer som i längden leder 

till att personen i fråga börjar smälta in i det svenska samhället. 

Tidigare har det nämnts att det görs en introduktionsplan på integrationskontoret i samarbete 

med personen ifråga, men då planen ska kartläggas, finns det även personal från SFI och 

arbetsförmedlingen med. Därefter börjar kursen om samhällsinformation, som varar mellan en 

och två månader och sker på SFI: s lokaler; i detta skede jobbar man en hel del med tolk.  

Nästa steg börjar man med språkutbildningen. Antingen har man tillräckligt många för att 

starta en ny grupp eller om någon har vissa språkkunskaper i svenska, slussas dessa in i en 

pågående grupp, givetvis då i en grupp som de passar in i.  

Vilka språkkunskaper en blivande elev har ser man via tester som de får göra. Testerna ligger 

på olika svårighetsnivåer, för det är så SFI är uppbyggt, man läser på olika nivåer där den 

lägsta är nivå A – och den högsta ligger på nivå D.  

Dock finns det inga bestämda tider hur länge en utbildning kan pågå, eleverna befinner sig på 

olika nivåer redan från början. I en nybörjar kurs där ingen av eleverna kan mer är ett par ord 

på svenska, kan skillnaden på deras bakgrund vara avsevärd.  

Det finns elever på SFI som är akademiker medan andra är analfabeter; deras bakgrund gör 

givetvis att de presterar olika. För någon tar det omkring ett år att avsluta SFI utbildningen, 

medan en annan behöver mer än två år.  

Vissa människor har det lättare att integreras än andra. Givetvis finns det de som inte jobbar 

tillräckligt mycket för att integreras i det svenska samhället, och då är detta den enskildes val.  

Men det finns ett krav på alla, nämligen att de ska vara på SFI ett visst antal timmar per 

vecka. Undantag för de som lider av psykiska besvär eller befinner sig i sjukdomstillstånd.  



Annars erbjuder SFI ett par alternativ som de kan syssla med, och därefter försöker man att 

anordna med praktikplatser till dem. Eleverna kan även på egen hand ordna praktik. En viktig 

valfrihet som man har är att man kan påverka introduktionsplaneringen, samt möjlighet att 

tacka nej till praktikplatser som uppfattas som olämpliga på något sätt.  

SFI: s resurser är begränsade utifrån det årsbudget som de får, personalen tycker att de skulle 

kunna göra mer om de bara hade en större budget att arbeta med. De har uppgett vissa 

ändringar som de hade velat se, bland annat mindre grupper för dem som har det svårt att lära 

sig det svenska språket, bättre samarbete med fler företag så att fler av dem som befinner sig 

på C- och D- nivå kan komma ut till praktikplatser vilket i sin tur kan leda till en anställning.  

SFI erbjuder också resurser så som studiebesök på olika myndigheter och institutioner som då 

är en komplettering till övrig samhällsinformation som de får. De hjälper också sina elever 

med blanketter till barnbidrag, bostadsbidrag, hjälp att söka lägenhet, jobbansökan m.m. samt 

att man bjuder in folk till SFI från olika organisationer och företag i Kristianstad.  

Men med en större buget skulle man kunna vidareutveckla och förbättra allt.  

Ett problem kan vara att det är mycket svårt att anpassa utbildningen till alla då man har 

elever från världens olika hörn med olika bakgrund i bagaget. Det är speciellt svårt för dem 

som aldrig har gått i skolan och ska börja från alfabetets första bokstäver. Det är självklart 

mycket krävande för personalen och eleverna som ska gå igenom allt detta. Annars kan de 

stöta på individuella problem som t.ex. att eleverna ibland inte alls dyker upp på 

praktikplatsen eller att de tycker att det är långa arbetsdagar.    

Förutom språket är arbetet en viktig bit i integrationsprocessen och det är därför SFI försöker 

anordna så många praktikplatser som möjligt, alltid utefter den enskildes önskemål, ibland tar 

man en annan praktikplats om den man ville ha är svår att ordna. Vad det gäller praktik och 

jobb har SFI hjälp av Arbetsförmedlingen för att det är de som har ett bredare samarbete med 

olika företag.  

 

7.4      Arbetsförmedlingen  

SFI har hjälp av arbetsförmedlingen vad gäller praktik och jobb; av naturliga skäl är det de 

som har den bästa kontakten med olika företag.  

Att jobba som arbetsförmedlare innebär mycket hjälp till självhjälp, det innebär att man ska 

stötta och visa vägar. När det gäller invandrare är det extra svårt, för de har inte så mycket 

kontakter. Man kanske inte känner vägarna i samhället och man behöver mer stöd, t.ex. hur 

man ansöker om a-kassa, varför man ska vara med i facket osv. Arbetsförmedlaren är en länk 

till ett arbete och det är alltid nya saker som dyker upp; man träffar många nya människor och 



alla har olika erfarenheter och olika upplevelser.  

Man träffar klienten på integrationskontoret där det görs en introduktionsplan varvid 

syokonsulenten på SFI gör en bedömning av språket och arbetsförmedlaren gör en 

arbetsmarknadsbedömning. Man försöker också att se till att betygen/intygen översätts till 

svenska och klienten börjar läsa på SFI. Då klienten är färdig med det blir han/hon sedan 

inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande.  

För personalen inom arbetsförmedlingen innebär integration att man ska smälta samman, från 

båda håll, invandrare och svenskar. Man ska acceptera varandras traditioner och kulturer. Men 

alla ska följa reglerna och lagarna.  De tycker inte att man ska tänka på De och Vi för då 

lyckas man inte med integration. Integration är också att kunna hjälpa invandrare på ett sådant 

sätt att dessa kan komma ut i arbetslivet och att de ska ha så bra språkkunskaper som möjligt 

så att man kan kommunicera med andra runt omkring. Språket är nyckeln till utbildning eller 

arbete och de flesta arbeten måste föregås av någon form av yrkesutbildning. Men det 

viktigaste är att välkomnas till det svenska samhället, inte ”bli svensk” för vi är alla olika 

personer och att det ska vara lika chanser till alla.  

Resurserna som arbetsförmedlingen förfogar över är det politikerna som har bestämt och det 

är inte mycket man kan påverka från arbetsförmedlingens sida. Under förutsättning att 

klienten har ett bra språk så är det mycket som arbetsförmedlingen kan erbjuda som t.ex. 

arbetsmarknadsutbildning inom olika branscher som, bygg, industri, vårdutbildning (men det 

har man inte just nu), kök, transport osv.  

Nu efter valet har det blivit många stora förändringar för arbetsförmedlingen och många är 

oroliga hur det hela ska sluta. Det har blivit mycket nedskärningar och man vet att under 

innevarande ska pengarna till åtgärd och program t.ex. olika anställningsformer, 

handikappade som får lönebidrag, arbetsmarknadsutbildningar och praktik, det ska minskas 

från 150 000 till 90 000. Nästa år ska det vara 90 000 och år 2008 ska summan minskas till 50 

000.  

Några anställda på arbetsförmedlingen jobbar med ett nytt projekt Försöksverksamhet för 

nyanlända flyktingar och man jobbar intensivt med det. Man träffar invandrare parallellt med 

att de läser svenska, alltså väldigt tidigt, så att de fortsätter läsa svenska på halvtid medan man 

på halvtid har möjlighet att validera sin utbildning. Samtidigt får man möjlighet att komma ut 

på den svenska arbetsmarknaden och se hur det fungerar där.  

Men arbetsförmedlare försöker också att jobba med alla kategorier, även de som bott i Sverige 

länge men som inte har något jobb så att alla får en möjlighet att bli integrerade i det svenska 

samhället.  



Det kommer också att introduceras något som heter nystartsjobb, vilket innebär att man ska ha 

fokus på arbetsmarknadsutbildning för dem som har levt länge på försörjningsstöd och på de 

nyanlända invandrarna. 

Enligt vissa arbetsförmedlare har integrationsprocessen kunnat vara bättre; man hade kunnat 

jobba mer aktivt med invandrare, men man har många prioriterade grupper som 

arbetshandikappade, ungdomar osv. Man förstår inte heller varför man har 

arbetskraftsinvandring när det redan finns så många i landet som är duktiga och deras 

erfarenheter och kunskaper går till spillo. Man borde ta till vara det som redan finns i Sverige 

för då accepterar man varandra bättre.  

Man har alltid individuella planer som man ska följa. Man kan alltid välja att ta den vanliga 

vägen via SFI, Komvux, Högskola, men har man en äldre klient som kommer till Sverige är 

det självklart svårare att gå den vägen, för det tar ju några år innan man är färdig med den 

utbildning man vill ha. I det senare fallet vill man gärna skaffa praktikplatser som kan leda till 

jobb, eller att prova jobbet inför en utbildning eller för referenser.  Man har också egna 

arbetsmarknadsutbildningar. 

Det största problemet som arbetsförmedlare stöter på är språket, för kan man inte språket kan 

man inte riktigt kommunicera med varandra och då händer det lätt att det blir missförstånd. 

Man kan ju ha tolk med, men man kan inte ha tolk hela tiden och det är mycket viktigt att 

kunna språket för att kunna läsa på en yrkesutbildning eller komma in på arbetsmarknaden. 

Språket är det genomgående bekymret för en stor del av gruppen, men inte för alla. Ett 

problem kan också vara att även om många invandrare som kommer hit och som har en 

mycket bra utbildning så känns det för många svenskar som att detta inte gäller här. Vissa 

arbetsförmedlare har svårt att förstå detta, för det tycks finnas något glastak.  Projektet 

Försöksverksamhet för nyanlända flyktingar är bland annat till för att visa att de här 

utbildningarna kan gälla här också. 

 

8 Presentation av respondenterna  

 
Vi intervjuade nio personer med ursprung från sex olika länder som har flyttat till Kristianstad 

vid olika tillfällen. Deras erfarenheter gjorde att de hade olika syn på integration. Genom 

intervjuerna har vi fått fram att det har skett en stor förändring i Kristianstad när det gäller 

integration.  

De personer som hade flyttat till Kristianstads kommun i början av 1990-talet har andra 



erfarenheter när det gäller integrationsprocessen än de som har kommit år 2000 eller senare.  

De som kom till Kristianstadskommun då integrationskontoret inte fanns blev bemötta av 

socialförvaltningen, där de fick hjälp med det de behövde och all sorts information. Av 

socialförvaltningen fick man socialbidrag tills man hade fått ett jobb och under tiden fick man 

börja på SFI. Nu finns Integrationskontoret för nyanlända invandrare och där får man 

integrationsersättning i tre år. Hittar man inte jobb efter dessa tre år, tar socialförvaltningen 

över. Vi tror säkert att svaren troligen hade blivit annorlunda om vi hade 

intervjuad respondenter från andra länder som t.ex Afrika, m.m. Det vi vill betona är att den 

här undersökningen som vi har gjort inte är representativ för alla invandrare, utan den ger en 

bild av hur några invandrare upplever integrationsprocessen i Kristianstads kommun.  

 

Saranda 39 år, kommer från Kosovo. Hon har bott i Sverige sedan 1992 och fick 

uppehållstillstånd 1995. Sarandas yrke från hemlandet är receptionist, men för 

närvarande är hon arbetslös.  

Ahmed 33 år från Irak, kom till Sverige 1998 och han fick sitt uppehållstillstånd innan 

han kom till Sverige på grund av att hans fru är svensk medborgare. I sitt hemland 

jobbade han som säljare i en affär men han har också ett års högskoleutbildning. Idag 

jobbar han som personlig assistent.  

Fadil 40 år, kommer från Bosnien och har bott i Sverige sedan 1990. I hemlandet 

jobbade han som arbetare i en fabrik men i Sverige är han arbetslös sedan 3 år tillbaka.  

Hasan 45 år, kommer från Irak och har bott i Sverige sedan 1999. Han fick 

uppehållstillstånd 2001. Han jobbade som lärare i sitt hemland och han går på SFI och 

praktik för närvarande.  

Jenny 28 år, kommer från USA och är gift med en svensk. Hon kom till Sverige i 

januari 2005 och fick uppehållstillstånd nästan med en gång. Hon läser SFI för 

närvarande.  

Musa 48 år, kommer från Bosnien. Han har bott i Sverige sedan 2003 och fick 

uppehållstillstånd 2005. I sitt hemland var han fotbollstränare och idag jobbar han på en 

fabrik som arbetare.  

José 50, från Spanien och kom till Sverige 1989; och fick uppehållstillstånd 1992. Han 

jobbar som lokalvårdare för närvarande och i sitt hemland har han jobbat som säljare i 

en affär.  

Fatime 53 år och kommer från Kosovo. Hon har varit i Sverige sedan 1993 och fick 

uppehållstillstånd samma år. Hon var hemmafru i sitt hemland och här i Sverige är hon 



arbetslös men går på praktik.  

Aino 49 år, läkare från Palestina, har bott i Sverige i 10 år och jobbar också här som 

läkare.  

 

8.1 Upplevelser av integration  

Saranda tycker att integration är att anpassa sig till den svenska kulturen, men att 

man inte behöver överge sin kultur och sitt modersmål för det.  

 

Hon hävdar att:  

 

Som invandrare är det svårt att bli integrerat helt och hållet t.ex. när 

det gäller språket kan jag prata rätt bra svenska men jag kan inte 

skriva helt felfri då kan jag aldrig få ett likadant arbete som jag har 

haft i mitt hemland. Det känns inte så bra för då är jag tvungen att 

arbeta med någonting som jag egentligen inte vill och det gör att jag 

förlorar min identitet. Man känner sig så okunnig ibland att man 

skäms för det. 

 

Saranda anser att det har stort betydelse var man bor för om man bor, i ett invandrartätt 

område då blir det svårt att integreras i det svenska samhället. För övrigt menar hon att både 

invandrare och svenskar ska ge och ta.  

Både Ahmed och Fadil hävdar att integration är att vara delaktig i det svenska samhället så 

mycket som möjligt, men den viktigaste saken för att kunna bli integrerad är att kunna 

svenska språket och att ha ett nätverk med svenskar. Sociala nätverk är avgörande för 

integrationen; har man inga svenska vänner är det svårt att utveckla språket och språket är 

nyckeln till integration.  

Integration för Hasan är att leva och bo i Sverige enligt dess regler och lagar, att ha både 

rättigheter och skyldigheter precis som alla andra svenskar men samtidigt menar han: 

 

Visst är det viktigt att umgås med svenskar, kunna tala det 

svenska språket och ha ett arbete men jag är en invandrare och 

kommer alltid att vara det. Jag vill inte liksom bo där det finns bara 

svenskar och att mina barn ska prata bara svenska. Jag trivs bra i det 

invandrartäta området och känner viss trygghet att mina barn inte 



kommer att glömma sitt språk och att jag är med folk som förstår mig 

helt vad jag pratar om.  

 

Jenny uttrycker sig så här; man ska acceptera det nya landet som ens 

nya hemland, att man lär sig språket och vad som gäller i det nya 

landet, att alla människor kan leva vid sidan om varandra oberoende 

om var den ena eller den andra kommer ifrån.  

 

Sen hävdar hon att det tar tid att anpassa sig i det nya landet och bli tillräckligt 

integrerad.  

Enligt Musa och José, innebär integration att sträva efter språklig och samhällelig 

integration då han menar att man ska kunna klara sig själv i vardagslivet. Har man det 

svenska språket och ett arbete då kan man känna sig integrerad.  

Fatime poängterar att man inte behöver överge sin religion, kultur och sin identitet för 

att man ska passa in i ett nytt land som Sverige, eftersom Sverige är ett demokratiskt 

land och har lagar som strävar efter lika rättigheter för alla människor: 

 

Jag är också en människa som en svensk är men jag har en annan 

kultur, ett annat språk och en annan tradition och det betyder inte att 

jag är en dålig människa bara för det. Jag vill inte ses bara som en 

invandrare i andras ögon för jag är mycket mer än det. Jag kan inte så 

mycket svenska men det är inte så lätt att lära sig ett nytt språk i sina 

gamla dagar men det betyder inte att jag inte vill bli integrerat, jag 

försöker att göra mitt bästa.  

 

Aino hävdar att: 

 

Den mest naturliga vägen att uppnå integration är via arbetet. På sin 

arbetsplats möter man flest människor men många invandrare får inte 

den här möjligheten och det kan bero på att de inte kan bra svenska 

eller kanske på grund av det råder stor diskriminering i 

arbetsmarknaden.  

 

 



8.2      Upplevelser av kommunens insatser  

Samtliga respondenter tycker att de har fått bra hjälp av kommunen när det gäller 

integrationsprocessen, t.ex. i form av information, utbildning och praktik men de hade 

också synpunkter på detta .När det gäller kommunens insatser hävdar Saranda att 

kommunen försöker göra mycket men att det inte är tillräckligt. Invandrare behöver få 

kontakt med svenskar för att kunna utvecklas och att integrationsprocessen ska gå 

fortare. Det är inte kommunens insatser utan det sociala nätverket som har hjälpt 

Saranda att få arbetet som hon har idag. Saranda menar att den hjälp som hon har fått av 

kommunen är information, integrationsersättning och SFI -utbildning och inte mer.  

 

Ahmed har en annan upplevelse när det gäller kommunens insatser: 

 

Socialförvaltningen brydde sig inte vad man hade för nytta av den 

praktik man gjorde, alltså de brydde sig inte om man hade någon 

chans till en anställning eller inte för de ville bara att man skulle vara 

sysselsatt åtta timmar om dagen för att kunna få socialbidrag. Man 

känner sig utnyttjad ibland när det gäller just praktik för så länge man 

praktiserar så duger man men man är inte så duktig för att få en 

anställning. Hade det inte varit så att bekanta har hjälpt mig då hade 

jag aldrig haft något arbete.  

 

Fadil uttrycker sig så här: 

 

Mera kontakter med svenskar hade gjort nytta, det behövs mer 

information till invandrare om det svenska samhället och dess system. 

Att ordna aktiviteter ”mera kulturaktiviteter” där Kristianstads 

invånare hade kunnat ha träffats oberoende härkomst, annars är 

jag nöjd med kommunens insatser. Det är få kontakter med andra 

svenskar eller svensktalande personer man har, förutom i affärerna då 

man pratar med säljaren annars är det sällan man får träffa någon 

som man kan tala svenska med. Visst försöker man använda svenska 

språket när man talar med kompisar som kommer från olika länder 

som jag har träffat under SFI tiden men det hjälper inte så mycket. 

Mera direkt samtal med dem som talar ren svenska skulle leda att även 



dem som bryter hade i slutändan lärt sig att tala fint och hitta på rätt 

ord.  

 

Fatime beskriver kommunens insatser på följande sätt: 

 

Jag har alltid varit tacksam för det hjälp som jag har fått av 

kommunen men ibland känns det som att kommunen kör med samma 

planering för alla invandrare (t.ex. att man ska vara sysselsatt t.ex. i 

form av praktik) oberoende på om vi klarar det eller inte på grund av 

olika faktorer. Jag tycker att de borde tänka på att varje människa 

är unik med olika problem och sjukdomar som bromsar 

integrationsprocessen.  

 

Musa hävdar att kommunens insatser är mycket bra eftersom att invandrare börjar 

integrationsprocessen så fort de har blivit kommunplacerade men han tycker att det 

påverkar mycket vilken väg man själv väljer som invandrare t.ex. att vara passiv eller 

aktiv i det nya landet.  

Även José och Aino tycker inte att det räcker bara med kommunens insatser för att man 

ska bli integrerad i samhället, de egna insatserna är också viktiga. De menar att man 

måste vara motiverade och ge allt man kan för att det ska fungera i det nya landet.  

Både Hasan och Jenny var nöjda med kommunens insatser och tycker att det är bra att 

invandrare som läser SFI även får möjligheten att gå på praktik samtidigt, eftersom 

personen då lär sig nya ord och begrepp.  

 

8.3 Upplevelser av kommunens institutioner och omgivningens bemötande  

Samtliga respondenter tycker att man blir påverkade av hur omgivningen uppfattar en och det 

kan bidra till ett hinder i kontakt med omgivningen. Respondenterna hävdar att de har blivit 

bra bemötta av integrationskontorets personal och av de flesta andra institutioner i 

kommunen.  

  

Saranda uttrycker sig så här:  

 

Alla som jobbar med invandrarefrågor är mycket förståndliga och 

trevliga sen så finns det andra människor som inte kan så mycket om 



oss och vill kanske inte heller veta om oss. 

 

Ahmed säger så här: 

  

Jag har blivit bra bemött av alla svenskar som jag har träffat hittills 

men visst ser man ibland att någon tittar konstigt på en men för min 

del gör det inget så länge de inte säger något dumt till mig. 

 

Enligt Fadil måste omgivningen respektera varandra: 

 

Varför måste människor vara otrevliga mot varandra, alla människor 

är av kött och blod. Det värsta är att man söker massor med jobb men 

att man inte ens blir kallad på intervju och då får jag inte ens chansen 

att visa vad jag kan eller vem jag är.  

 

Hasan tycker att det största problemet är att man inte kan det svenska språket så bra och det 

gör att man inte kan uttrycka sig som man vill och det leder till att man ses av omgivningen 

som otillräcklig.  

Jenny säger att hon träffar många svenskar via sin man som är svensk och hon tycker att de är 

mycket trevliga och har stort respekt och det gör att man känner sig välkommen i deras land: 

 

Deras respekt ger mig krafter att kämpa vidare för att integreras i det 

svenska samhället.  

 

Även Musa tycker att omgivningens bemötande spelar en stor roll i människans liv: 

 

När någon är trevlig mot mig då känner jag mig bra och försöker att 

vara trevlig tillbaka och visa att jag är en invandrare men inte farlig.  

 

Fatime hävdar att hon inte har så mycket kontakt med svenskar: 

 

Även när jag är på praktik så pratar jag bara med dem som är 

invandrare, visst säger jag hej till alla men sen inget mer. Alla är 

trevliga men de vill liksom inte ha en nära kontakt med mig, de håller 



avstånd på något sätt och jag vet inte vad det kan bero på.  

 

Enligt José dras alla invandrare över en kam: 

 

Många svenskar tror att alla invandrare lever på bidrag och utnyttjar 

staten men så är det inte fallet för det finns invandrare som 

arbetar men det finns även de som aldrig får något arbete. Svenskar 

glömmer att invandrare kommer ingenstans om inte omgivningen 

hjälper till.  

 

Även Aino tycker att det är så många fördomar om invandrare som gör att det blir 

en klyfta mellan svenskar och invandrare. 

 
9     RIVO OCH BROBYGGARNA 
 
9.1     Rivo 
Rivo ”Rekrytering av Invandrare till Vård och Omsorg” skapades som ett samverkansprojekt 

mellan Kristianstads kommun och Länsarbetsnämnden. 

RIVO: s syfte var att genom språkutbildning, omsorgsutbildning och praktikmeriter 

invandrare för anställning inom omsorgsförvaltningen i Kristianstad; att genom utbildning 

och arbete integrera invandrare i det svenska samhället. Syftet var också att bidra till att lösa 

omsorgsförvaltningens personalrekryteringsbehov samt att ge möjligheter till egen försörjning 

genom anställning på den reguljära arbetsmarknaden.  Målet är att långtidsarbetslösa 

invandrare ska få anställning inom Kristianstads kommun. Undervisningen kombinerades 

med arbetspraktik.  

Rivoprojektet dimensionerades för 30 deltagare. Handläggare vid socialförvaltningen utsåg 

kandidater efter kriterier som intresse för vård- arbete och tidigare erfarenheter, 

yrkeskunskaper etc.  

I utbildningen ingick 20 veckors praktik; undervisning i svenska språket gavs parallellt till 

eleverna under praktikperioden.  

Utbildning inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram (80 veckor) och uppföljning skedde 

kontinuerligt genom möten mellan projektledare och deltagare. Handledare involverades inom 

praktiken som även erhöll handledareutbildning för sin uppgift. Nitton elever inledde sin 

Rivo-utblidning med introduktion och praktik i oktober 2001. 

Projektets uppgift var att skapa möjligheter för deltagarna att uppnå samma 



undersköterskekompetens i samma utbildningsprogram som andra elever men med förstärkta 

lärarinsatser.  

Projektledaren tycker att vården är ett sådant viktigt och svårt jobb så det är viktigt att veta 

vilka personer man får in som hjälper de sjuka och gamla. Det är också mycket viktigt att ha 

folk som kan prata olika språk, och när man startade Rivo var det jätteskrik efter personal och 

eleverna som har fått jobb efter dessa projekt har hjälpt mycket med det kulturella ute på 

arbetsplatserna och man har lärt sig av varandra.  

 

9.2      BroByggare 

Invandrarkvinnor uppfattar att de inte tas på allvar av läkare och att deras symptom inte utreds 

tillräckligt, visar en kartläggning som har gjorts av Näsby vårdcentral i Kristianstad.  Efter 

detta har högskolan i Kristianstad startat ett ettårigt projekt där flyktingar ska få hjälp med 

språket, samt att stötta dem i mötet med vården (Artikel på Kristianstadsbladet. 7.11.2006). 

 

Projektet sker i samarbete mellan Högskolan i Kristianstad, Kristianstads kommun,  

Region Skåne, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, AB Kristianstadsbyggen och 

Europeiska socialfonden i Skåne.  

Projektdeltagarna (som ska hjälpa flyktingarna) ska bli BroByggare och det ska vara en 

flykting/invandrare som kan behärska både svenska språket och sitt hemlandsspråk (i tal 

och skrift). Det ska finnas mellan åtta till tolv BroByggare och efter projektets gång 

erbjuds de en 10 poängskurs om förändringsarbete, migration och hälsa, på högskolan i 

Kristianstad. 

Målet med projektet är att BroByggarna ska kunnas erbjudas anställning, att hitta nya 

arbetsformer och utveckla kulturell kompetens inom kommunal verksamhet och inom 

hälso- och sjukvården, att minska vårdkonsumtionen, att ge bättre stöd och information 

till vårdsökande och behövande, att flyktingar/invandrare hamnar rätt i hälso- och 

sjukvård och kommunal verksamhet samt att nätverken mellan flyktingar/invandrare 

blir bättre. 

 

10      Slutsatser 
Begreppet integration används ofta då man talar om invandrare. I Sverige finns alla modeller 

av integration; assimileringsmodellen, smältdegelns modell, kulturell pluralism modellen, 

segregation m.m. Giddens har tre olika modeller men enligt våra informanter är smältdegeln 



och pluralistiskt samhälle centrala modeller som bidrar till etnisk integration. Det som vi har 

förstått från våra respondenter är att assimilering föredras inte för att kunna bli integrerad i det 

svenska samhället. 

Samtliga respondenter hävdade att man inte behöver överge sin kultur och sin identitet för att 

bli integrerad i det svenska samhället men det handlar också om att man måste anpassa sig till 

det svenska samhället och detta kan man relatera till modellen smältdegeln. Medan den andra 

modellen som är pluralistiskt samhälle kan vi relatera till Hasans version då han menar att 

integration är; ”att leva och bo i Sverige enligt dess regler och lagar, att ha både rättigheter 

och skyldigheter precis som alla andra svenskar”.  

En anledning att invandrare inte kan uppnå integration kan vara att majoritetssamhället 

hindrar dem från att delta i samhällslivet på jämlika villkor, en annan orsak kan vara att 

invandrare inte vill bli integrerade i majoritetssamhället utan håller sig till sitt folk eller kultur 

(segregation) (SOU, 2004:73).  Många invandrare väljer att frivilligt bo på invandrartäta 

områden  p.g.a. att det känns tryggare, som vi såg av Hasans berättelse. 

Enligt våra informanter är det viktigt att människor accepterar varandras olikheter och kan 

leva vid sidan om varandra, oberoende var man kommer ifrån.  

Enligt symbolisk interaktionsim är språkets roll ett avgörande element för att kunna 

socialiseras - integreras i det svenska samhället (Giddens, 2003). Enligt Sjögren, Runfors & 

Ramberg (1996) kan språket ses som en intellektuell färdighet eller kunskap och det kan vi 

också se i Sarandas fall där hon säger att språkproblem gör att; Man känner sig så okunnig 

ibland att man skäms för det. Detta kan vi även relatera till symbolisk interaktionism då 

språkets ordförråd är mycket viktigt eftersom det leder till hur man uppfattas av andra eller 

hur man uppfattar sig själv. Invandrare med brytningar eller som har begränsat ordförråd kan 

uppfattas som mindre intelligenta (Trost  & Levin, 2004).  

Våra informanter hävdar att det svenska språket är väldigt viktigt eftersom att det är just 

genom språket man integreras och de är medvetna om att språkproblem kan bidra till 

utanförskap och diskriminering, vilket även integrationsverkets rapporter har påvisat 

(www.integrationsverket.se).  

Enligt Hjerm (SOU, 2004:73) har invandrare svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden och det kan bero på språksvårigheter och att invandrarna har fått vänta 

länge på uppehållstillstånd som har lett till förlust av human kapital. Vår informant Aino 

hävdar att; den mest naturliga vägen att uppnå integration är via arbetet. På sin 

arbetsplats möter man flest människor men många invandrare får inte den här 

möjligheten och det kan bero på att de inte kan bra svenska eller kanske på grund av det 

http://www.integrationsverket.se/


råder stor diskriminering på arbetsmarknaden.  

 Enligt symbolisk interaktionism (Trots & Levin, 2004) är människan aktiv och 

föränderlig och det innebär att vara med i en process och detta kan vi jämföra med våra 

respondenter eftersom de kommer till ett nytt land, ett nytt språk och en annan kultur. 

Flykten till ett annat land innebär ett nytt liv för våra respondenter där de måste gå 

igenom socialiseringsprocessen ännu en gång, att lära sig det mesta på nytt och en 

känsla av förlust av det vuxna livet påverkar respondenternas identitet. När 

respondenterna börjar integrationsprocessen då leder det till att de återbygger sin 

identitet steg för steg.  

Enligt Giddens (2003) formas den personliga identiteten av individens 

handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter men även den kulturella och sociala 

omgivningen är viktig. Våra respondenter pekar på vikten med att ha ett nätverk med 

svenskar och de tydliggör att den kontakten saknas mycket.  

Samtliga respondenter tycker att man blir påverkad av hur omgivningen uppfattar en 

och det kan bidra till ett hinder i kontakt med omgivningen. I samband med hur 

omgivningen ser på respondenterna är att några känner att omgivningen har en negativ 

syn på invandrare. Detta kan vi relatera till Ainos version där hon säger att: det är så 

många fördomar om invandrare som gör att det blir en klyfta mellan svenskar och 

invandrar.  

Även José tycker att: Många svenskar tror att alla invandrare lever på bidrag och 

utnyttjar staten men så är det inte fallet för det finns invandrare som arbetar men det 

finns även de som får aldrig något arbete. Svenskar glömmer att invandrare kommer 

ingenstans om inte omgivningen hjälper till.  

 

När det gäller kommunens insatser tycker våra respondenter att de har fått bra hjälp av 

kommunen när det gäller integrationsprocessen, men de tycker också att kommunen ska 

göra något mer för att invandrare ska kunna komma i kontakt med infödda svenskar.  

Några av de intervjuade tycker inte att det räcker bara med kommunens insatser för att 

man ska vara integrerad i samhället då de menar att även egna insatser är viktiga. 
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Bilaga 1  
 

Frågor till kommunens myndigheter   
 
1. Vad innebär integration för dig? 
 
2.  Vad innebär det att arbeta inom ditt yrke? 
 
3.   Vilka resurser har ni att erbjuda och anser ni att ni har tillräckligt med resurser? 
 
4.   Hur ser integrationsprocessen ut?  
 
5.   Hur uppfattar ni att integrationsprocessen har fungerat? 
 
6.   Kan ni beskriva ett konkret fall? 
 
7.   Har era klienter några valmöjligheter när det gäller integrering i samhället? 
 
8.   När det gäller integrationsprocessen, är det något du skulle vilja ändra på ? 
 
9.   Vilka problem stöter ni på?   
 
10.  Fördelar och nackdelar med ditt jobb? 
 
11.   Har ni något mer att tillägga? 
 

 
 

Bilaga 2  
 
Frågor till de enskilda  
 
1.     När kom du till Sverige och när fick du uppehållstillstånd? 
 
2.     Vad innebär integration för dig? 
 
3.     Vad har du för utbildning eller vad har du jobbat med i hemlandet? 
 

4.     Hur har du blivit bemött av kommunens insatser för integration och hur upplever du 

omgivningens bemötande? 

 
5.      Hur uppfattar du kommunens insatser för integration? 
  
 

6.      Tycker du att du har fått bra information om olika valmöjligheter när det gäller 

utbildning, praktik och arbete etc. ?  

 



7.       Tycker du att du är tillräckligt integrerad i det svenska samhället? 

 

8.        Kan du berätta lite om dina framtidsplaner?  

 

9.        Har du något mer att tillägga? 
 
 
 
Bilaga 3 
 
Handlingsplanen för bättre integration i Kristianstadskommun;  
 
Alla medborgare i Kristianstads kommun ska ha likvärdiga möjligheter att forma sina liv, att 
förverkliga sina livsprojekt och att kunna försörja sig själva. Rasism, diskriminering och 
fördomar ska motarbetas på alla plan.  
 
Detta slås fast i det integrationspolitiska handlingsprogram som nyligen antogs av 
kommunfullmäktige.  
 
Programmet tar upp en rad åtgärder inom skola, arbetsliv och boende som ska leda till bättre 
integration av utlandsfödda. Förbättrade kunskaper i svenska språket, språkpraktik och 
åretruntundervisning på SFI, ökat samspel mellan skola, kommun och näringsliv, ökat stöd 
till småföretagare samt ett utvecklat stöd till nätverk och mötesplatser i bostadsområdena, är 
några åtgärder som föreslås. Vidare ska tillgängligheten till offentliga lokaler och den 
kommunala verksamheten förbättras.  
I handlingsprogrammet poängteras att Kristianstads kommun ska vara fri från fördomar och 
diskriminering och präglas av respekt för mänskliga rättigheter och alla människors lika 
värde.  
 
– Skolans arbete mot fördomar, rasism och diskriminerande struktur ska aktivt följas upp 
tillsammans med skolans elever, heter det bland annat (Tidningen, Kristianstad, nr 9).  
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