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FÖRORD

Den svenska integrationspolitiken är ofta föremål för kritik i den offentliga 
debatten. Flyktingar och asylsökande passiviseras genom långa väntetider 
och mottagandesystem präglade av omhändertagande och bidragsberoende. 
Men det finns också andra bilder. På många håll i landet bedrivs projekt och 
utvecklingsarbeten med ambitionen att utveckla arbetsmetoder som under-
lättar invandrares integrering i samhället. I denna rapport uppmärksammas 
ett sådant projekt som tar fasta på arbetets betydelse. Att ha ett arbete bety-
der inte bara möjligheter till egenförsörjning och ökad självaktning utan ock-
så ökade möjligheter till integrering och deltagande i samhällslivet. 

I Västmanlands län bedrevs under 2004-2005 ett projekt i samverkan mel-
lan Migrationsverket, Integrationsverket och Arbetsförmedlingen, det s.k. 
MIA-projektet. Syftet med projektet var att underlätta flyktingars integrering 
genom att tidigt under asyltiden erbjuda människor kontakt med svenskt 
arbetsliv. Flyktingarnas tidigare utbildning och erfarenheter skulle också vä-
gas in vid val av bosättningskommun för att därmed öka människors möjlig-
heter till arbete. 

I föreliggande rapport presenteras en utvärdering av MIA-projektet. Ut-
värderingen har tillkommit på uppdrag av MIA-projektet och genomfördes 
under våren 2005 av Davor Zovko, fil.mag. i pedagogik. Handledare har va-
rit fil.dr. Ilona Antal-Lundström. Rapporten har seminariebehandlats vid 
Centrum för Välfärdsforskning med fil.dr. Niclas Månsson som opponent. 

Eskilstuna, september 2005 

Mats Ekermo 
Föreståndare CVF 
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FÖRFATTARENS FÖRORD 

Det var en stor glädje att arbeta med denna utvärdering. Hoppas att jag har 
lyckats med att belysa MIA-projektets förrtjänster samt att peka på svårighe-
ter som kan påverka ett liknande projekt även i framtiden. 

Jag vill tacka min handledare Ilona Antal-Lundström och projektsamord-
naren Lasse Gustavsson för allt stöd jag fick från dem under arbetets gång. 
Tack Till Anders Högnäsbacka för hans värdefulla hjälp i olika situationer. 
Jag vill också tacka Mats Ekermo för allt tekniskt stöd och hans värdefulla 
synpunkter. Tack till opponenten Niclas Månsson för en mycket givande 
diskussion samt för att han med sina kommentarer hjälpt mig att göra rap-
porten tydligare och mer användbar. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla som så välvilligt deltagit i undersök-
ningen och på så sätt gett sitt bidrag till forskningen om flyktingar, vidgat 
mina egna kunskaper samt pekat på de utvecklingsområden som finns fram-
för oss. 

Västerås den 20 juni 2005 

Davor Zovko
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Sammanfattning
Undersökningens syfte var att utvärdera MIA-projektet, att belysa projektets 
resultat samt att lyfta fram effekter och nya kunskaper som projektet tillfört. 

MIA-projektet var ett samverkansprojekt mellan Migrationsverket, Integ-
rationsverket, Arbetsförmedlingen och den Europeiska flyktingfonden, som 
pågick i Västmanland mellan 1 maj, 2004 och 30 april, 2005. Projektet förbe-
redde asylsökande för den svenska arbetsmarknaden genom att: kartlägga 
deras kompetens, informera om arbetsmarknaden samt anskaffa praktikplat-
ser för dem. När asylsökande fick uppehållstillstånd, föreslog projektet 
kommunplacering utifrån personens möjligheter att få ett arbete. 

Metoden i utvärderingen är kvalitativ och den fenomenologiska fallstu-
dien har genomförts med kvalitativa intervjuer. Fyra av projektets handläg-
gare samt åtta asylsökande har intervjuats. Kompletterande intervjuer med 
fyra asylsökande som arbetar och praktiserar på den öppna arbetsmarkna-
den har gjorts. Dessutom har information om projektet samlats genom en 
intervju med projektsamordnaren och genom studier av projektets dokumen-
tation. 

Utvärderingens resultat visar följande. Både handläggare och asylsökande 
upplever att väntetiden på uppehållstillstånd är alltför lång. Vardagsaktivite-
ter som arbete, praktik, Migrationsverkets organiserade verksamhet samt 
svensk undervisning upplevs som nyttiga, aktiverande och bra för asylsö-
kandes hälsa. Ingen av de asylsökande vill åka till sitt hemland p.g.a. krig. 
Alla respondenter i utvärderingen upplever att språk är den viktigaste förut-
sättningen för en god och snabb integration i det svenska samhället. Arbete 
och möjlighet att engagera sig på den svenska arbetsmarknaden redan under 
väntetiden, är andra viktiga faktorer för en effektiv integration. Tre av de in-
tervjuade personerna har valt bosättningskommun i linje med projektets för-
slag och fem personer har valt mot projektets förslag. Olika faktorer påverkar 
asylsökandes villighet att acceptera projektets förslag på bosättningskommu-
ner. Dessa faktorer är: närhet till landsmän, lång vistelsetid i asylkommunen, 
avsaknad av konkreta jobberbjudanden vid diskussion om bosättning, för 
kort betänketid samt kommunernas begränsade möjligheter att ta emot nya 
invandrare. 

Slutsatser är att MIA-projektet har utarbetat bra arbetsmetoder som främ-
jar effektiv implementering av flera viktiga dokument, god samverkan mel-
lan myndigheter, bra insatser för individer samt effektivare integrationspro-
cess. Därför rekommenderas MIA-projektet som en modell i framtida arbete 
med flyktingar. 

Andra slutsatser är följande. Invandrare söker sig till sina släktingar och 
landsmän för att underlätta sin integration. Outbildade invandrare är ett svå-
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rare problem än högutbildade invandrare som inte arbetar inom sina yrken. 
Därför behöver outbildade invandrare mer hjälp från samhället, än de utbil-
dade och erfarna invandrarna. Asylsökande som får hjälp genom MIA-
metoden är välförberedda för den svenska arbetsmarknaden. Därför är det 
billigare och enklare att använda dessa personer som arbetskraft än att im-
portera helt oförberedd arbetskraft. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

MIA-projektet var ett samverkansprojekt som syftade till att få genomslag för 
”arbetslinjen” i insatser för asylsökande. Genom projektet skulle asylsökande 
ges ökade möjligheter till kontakter med svenskt arbetsliv under väntan på 
uppehållstillstånd i Sverige. För att kunna ta tillvara flyktingars tidigare ut-
bildningar och erfarenheter skulle val av bosättningskommun ske utifrån 
möjligheter att få ett arbete. Avsikten var att öka flyktingens möjligheter till 
egen försörjning, också med tanke på kommande arbetskraftsbrist i Sverige. 

Ett av projektets mål var även att komma fram till effektivare former för 
samverkan mellan de myndigheter som är involverade i flyktingarnas start i 
Sverige: Migrationsverket, Integrationsverket, Arbetsförmedlingen och kom-
munerna. 

Projektet vände sig till Mälardalens högskola för en utvärdering. Min egen 
förhoppning var att försöka generera nya kunskaper (Karlsson, 1999) om ar-
betet med asylsökande och flyktingar. Dessa kunskaper skulle kunna använ-
das bl.a. i planering av arbetet med asylsökande och flyktingar. 

1.2 Syfte med undersökningen 

Huvudsyftet med undersökningen är att belysa MIA-projektets resultat samt att 
lyfta fram effekter och nya kunskaper som projektet tillfört. 

Syftet är också att belysa faktorer som har påverkat projektets resultat. 
Förhoppningen är att det skall bli möjligt att få kunskap om vilka av dessa 
faktorer som går att förändra, utesluta eller utnyttja. 

Jag vill också kartlägga asylsökandes upplevelser av MIA-projektet och 
förstå hur de har reagerat på möjligheten att få bosättning med större möjlig-
heter till ett arbete i Sverige. Önskemålet är att få signaler från dessa personer 
om vad de själva upplever som nödvändigt för att deras integration skall ske 
så lätt och snabbt som möjligt. 

Målet är även att lyfta fram de anställdas erfarenheter av projektet. De an-
ställdas erfarenheter och iakttagelser kan erbjuda värdefulla kunskaper om 
arbetet med asylsökande samt om asylsökandes livsvillkor och sätt att tänka. 
Förhoppningen är att dessa erfarenheter skall kunna användas i andra lik-
nande projekt samt i arbetet med asylsökande och flyktingar i övrigt. 
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1.3 Undersökningens frågeställning 

För att utvärderingen skall uppnå sitt syfte bör den besvara några forsknings-
frågor. Undersökningens huvudfrågeställning är: Vilka effekter har MIA-
projektet åstadkommit och vilka nya kunskaper har projektet tillfört? 

En rad mindre frågeställningar som bidrar till att belysa undersökningens 
frågeställningar är: 

� Vilka faktorer påverkade projektets resultat och på vilket sätt? 

� Hur upplever asylsökande som omfattas av MIA-projektet, projektets ef-
fekter? 

� Hur upplever personer engagerade i projektet, projektets genomförande? 

� Vilka effekter har projektets resultat åstadkommit? 

� Vad kan samhället lära sig av erfarenheter samlade under projektets 
gång? 

1.4 Några viktiga begreppsförklaringar 

1.4.1 Asylsökande 

En person som har ansökt om att få asyl i Sverige. Personen bor i Sverige, 
antingen på en av Migrationsverkets mottagningsenheter (Anläggnings-
boende, ABO) eller i egna lägenheter (Eget boende, EBO). Begreppet används 
i denna rapport om asylsökande generellt. 

1.4.2 Flykting 

En asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Det kan handla om perma-
nent uppehållstillstånd (PUT) eller Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT). 
Personen väntar på sin kommunplacering eller är redan kommunplacerad 
och genomgår sin introduktion. I denna rapport används begreppet när man 
talar om personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige. För Migrations-
verket är flyktingar bara de personer som har fått flyktingstatus. 

1.4.3 Deltagare, respondent 

En asylsökande eller en flykting som har deltagit i denna undersökning ge-
nom att besvara en intervju. 

1.4.4 Handläggare, anställda i projektet 

Med dessa begrepp menas handläggare anställda i MIA-projektet som har 
deltagit i denna utvärdering. 
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2 Teorier och källor 

2.1 MIA-projektet

2.1.1 Beskrivning av projektet 

MIA-projektet var ett samverkansprojekt mellan Migrationsverket, Integra-
tionsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. MIA-projektet genom-
fördes i Västmanlands län. 

Projektets syfte var att hjälpa asylsökande att komma i kontakt med samt 
förbereda sig för, arbetslivet i Sverige. Asylsökande placerade på mottag-
ningsenheter och i eget boende i Västmanlands län omfattades av projektet. 
Utvärderingen täcker dock bara insatser för personer på mottagningsenheter, 
i enlighet med beställarens önskemål. 

Målgruppen för projektet var asylsökande i yrkesverksamma åldrar på 
mottagningsenheter i Västmanlands län och de som fanns i eget boende i lä-
net. Aktuella enheter i Västmanlands län var mottagningsenheten i Hallsta-
hammar med verksamhet även i Fagersta och Skinnskatteberg. Verksamhe-
ten omfattade cirka 1 000 flyktingar. Omkring hälften av dem bedömdes vara 
i yrkesverksamma åldrar. Västmanlands län hade vid tiden för projektets ge-
nomförande drygt 500 asylsökande i eget boende, 60 % av dem i Västerås. En 
stor majoritet av sökande med eget boende finns i yrkesverksamma åldrar, 
särskilt i gruppen 20-35 år. 

Enligt projektbeskrivningen skulle projektet genomföras på följande sätt 
(se figur 1). Under den asylsökandes väntan på uppehållstillstånd skulle Ar-
betsförmedlingen kartlägga den sökandes yrkes- och utbildningsbakgrund. 
Arbetsförmedlingen i Hallstahammar ansvarade för verksamheten vid för-
läggningarna i både Hallstahammar, Fagersta och Skinnskatteberg. En förut-
sättning för denna kartläggning var att den asylsökande hade vissa kunska-
per i svenska, d.v.s. att personen klarade av vardagskommunikation. Efter 
kartläggningen skulle Arbetsförmedlingen anskaffa en praktikplats för per-
sonen. Praktiken skulle följas upp och dokumenteras. Hela arbetet skulle ut-
föras i samverkan med handläggarna på de nämnda förläggningarna. Syftet 
med denna fas var att påbörja en yrkesintroduktion, vilken blev aktuell om 
personen erhöll uppehållstillstånd. Erfarenheterna kunde också användas 
om ett återvändande till tidigare hemland blev aktuellt. Praktikplaceringen 
skulle avbrytas om den asylsökande fick ett verkställbart avvisningsbeslut 
från Utlänningsnämnden. Det dubbla perspektivet, avvisning – uppehållstill-
stånd, skulle hela tiden vara tydligt. 
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Asyltiden. Förberedelser. 
Af kartlägger kompetensen och  

anskaffar praktikplatser. 

Uppehållstillstånd. Sökande kallas till 
kommunplaceringssamtal. Samtidigt 

skickas kartläggning av sökandes 
yrkeskompetens tillsammans med 

handlingsplan till Af. 

Af arbetar vidare med kartlä

 

Figur 1. Flödesschema över MIA-projektet. 

Första kommunplaceringssamtalet. En 
lista på samtliga möjliga kommuner 

(ca 150 st) visas för den sökande. 

Betänketid ca 1 vecka. Asylsökande 
skriver en lista på tre kommuner som 

man väljer i första hand. 

Andra kommunplaceringssamtalet. 
Asylsökande redovisar listan på tre 
valda kommuner. Valet diskuteras 

med Af utifrån möjligheter på arbets-
marknaden. Om sökandes val går mot 
möjligheter på arbetsmarknaden kan 

ytterligare betänketid ges.  

Mottagningshandläggaren skickar 
listan till Integrationsverket med en 
bilaga från Af om lämplig placering. 

ggningen 
av sökandes yrkeskompetens och tar 
fram information om arbetsmarkna-

den för sökandes yrke. 

Af delger den sökande yrkesinforma-
tion och kompletterar kartläggningen 

av sökandes yrkeskompetens. 

Af deltar i diskussion om asylsökan-
des val och ger även information om 

den kommande introduktionen.  
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Ett antal asylsökande får avslag på ansökan om uppehållstillstånd i första 
instans, från Migrationsverket. Därför riktades praktikinsatserna till stor del 
mot dem som väntar på beslut i Utlänningsnämnden. Inom ramen för MIA-
projektet utarbetades även en mall för utförliga praktikintyg vilka arbetsgi-
vare utfärdade efter avslutade praktikperioder (bilaga 1). 

Personer med uppehållstillstånd kom in i projektets nästa fas: kommun-
placeringssamtal eller PUT-samtal. Tanken var att kommunplacering efter 
uppehållstillståndet diskuteras utifrån sökandes möjligheter att erhålla ett 
arbete. Asylsökande delades in i två grupper: anläggningsboende och asyl-
sökande med eget boende. Båda skulle ges en möjlighet att välja kommun-
placering utifrån möjligheter till arbete. Asylsökande med eget boende gavs 
möjlighet att välja bosättning i en annan kommun än den kommun där de 
hade eget boende, om detta skulle öka deras möjligheter att få ett arbete. Ef-
ter att personen eller familjen har fått uppehållstillstånd kallades de av hand-
läggaren på förläggningen, till ett första kommunplaceringssamtal. Samtidigt 
skickades sökandes meritförteckning till Arbetsförmedlingen för kartlägg-
ning eller för komplettering av den tidigare kartläggningen om personen 
hade en praktikplats under asyltiden. 

Vid det första kommunplaceringssamtalet diskuteras möjligheten att den 
sökande skall kunna välja sin kommunplacering utifrån möjligheten att få ett 
arbete. En lista på samtliga kommuner i landet, som har aktuella avtal med 
Integrationsverket om mottagning av flyktingar (ca 150 kommuner), lämna-
des till den sökande. En handläggare från Arbetsförmedlingen deltog i sam-
talet som professionell rådgivare. De asylsökande som var öppna för alterna-
tiv kommunplacering fick på så sätt tillgång till arbetsmarknadsinformation. 
Efter det första kommunplaceringssamtalet fick asylsökande en betänketid 
på ca en vecka. 

Till det andra kommunplaceringssamtalet skulle den sökande förbereda 
en lista över tre kommuner som väljs i första hand. En handläggare från Ar-
betsförmedlingen deltog i samtalet och kommenterade den sökandes val i 
förhållande till situationen på arbetsmarknaden. Förhoppningen var att den 
sökande var beredd att ändra sitt val om detta skulle gynna dennes möjlighe-
ter på arbetsmarknaden. Vid behov kontaktades Arbetsförmedlingen på de 
valda orterna. Om den sökandes val gick helt emot Arbetsförmedlingens be-
dömning om chanser på arbetsmarknaden, kunde ytterligare betänketid ges. 
Efter att den sökande hade lämnat listan med sitt slutgiltiga val, skickades 
listan till Integrationsverket. Arbetsförmedlingens bedömning om rätt kom-
munplacering bifogades. 

Översättning av betyg, kontakter med Högskoleverket och arbete med 
sökandes meritportfölj i övrigt påbörjades vid kommunplaceringssamtalen. I 
projektet ingick även att kartlägga hur stora kostnaderna för dessa insatser 
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kunde bli, kostnader som belastade placeringskommunen eller dess arbets-
förmedling. 

Projektets mål var även att utveckla rutiner för samverkan mellan Migra-
tionsverket och Integrationsverket i de fall en asylsökande med eget boende 
ville välja att bosätta sig i annan kommun än boendekommunen p.g.a. bättre 
utsikter till jobb. 

MIA-projektet omfattade tre heltids- och fyra deltidstjänster. Personer an-
ställda inom MIA-projektet hade följande uppdrag i projektet: 

� En person anställd på Arbetsförmedlingen arbetade i MIA på heltid med 
kommunplaceringssamtal. 

� Två personer anställda på Arbetsförmedlingen arbetade i MIA på heltid 
med praktikanskaffning. 

� En person anställd på Arbetsförmedlingen arbetade i MIA tio timmar i 
månaden med administration. 

� En person anställd vid Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, arbetade 
i MIA 15 timmar i månaden med ekonomi. 

� Åtta mottagningshandläggare vid Migrationsverket i Hallstahammar ar-
betade i MIA sammanlagt en heltid. 

� En mottagningshandläggare vid Migrationsverket i Västerås arbetade i 
MIA 16 timmar i månaden med kommunplaceringssamtal. 

� En projektsamordnare på halvtid var anställd vid Länsstyrelsen i Väst-
manlands län. 

� En person anställd vid Migrationsverket i Hallstahammar på halvtid ar-
betade med praktikanskaffning. 

� En person anställd vid Migrationsverket i Hallstahammar på heltid arbe-
tade med administration. 

MIA-projektet finansierades med följande medel (se figur 2): 
Arbetsförmedlingens projektmedel 935 867 kr 
Migrationsverkets förvaltningsmedel 159 540 kr 
Migrationsverkets dagersättning till deltagare 660 000 kr 
Integrationsverkets projektmedel 230 000 kr 
Europeiska Flyktingfondens medel 1 556 888 kr 

Det skedde mindre ändringar i projektets budget, delvis p.g.a. att Migra-
tionsverkets mottagningsenhet i Hallstahammar avvecklades under perioden 
december 2004 – januari 2005, vilket medförde att något färre handläggare 
arbetade inom MIA. 
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Figur 2. Finansiering av MIA-projektet. 

2.1.2 Projektets bakgrund  

MIA-projektet skapades inom ramen för samhällsdebatten om invandrings-
politik och god integration. Tre dokument gav riktlinjer för projektets ge-
nomförande. Dessa dokument är Överenskommelse om utveckling av introduk-
tionen för flyktingar och andra invandrare (2003), Statens offentliga utredning 
Etablering i Sverige (SOU 2003:75) och Regional överenskommelse om gemensam 
utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare (2003). 

Överenskommelsen om utveckling av introduktionen för flyktingar och 
andra invandrare (2003) har träffats mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integ-
rationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket 
och Svenska kommunförbundet. I överenskommelsen står det att: 

En lyckad introduktion är beroende av individens eget ansvar och motivation men 
också av en god samverkan mellan ansvariga myndigheter, kommuner och lands-
ting m.fl. Samhällets introduktion för flyktingar och andra invandrare syftar till 
att ge individen förutsättningar att försörja sig själv och bli delaktig i det svenska 
samhället. De behov som individen har efter introduktionen ska kunna tillgodoses 
inom ramen för den generella politiken (s. 3). 

Organiserad verksamhet i Migrationsverkets ansvar skall under väntetiden 
”ge individen en meningsfull sysselsättning som kan ge förutsättning för en 
god introduktion på den svenska arbetsmarknaden och i svenskt samhällsliv 
vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd” (s. 3). Verksamheten skall 
också utformas på ett sådant sätt att den kan vara till nytta för individen vid 
eventuell återvandring. Undervisning i svenska skall också ingå i organise-
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rad verksamhet. Denna undervisning skall följa kursplanen för Svenska för 
invandrare. 

Arbetsmarknadsverket och Migrationsverket skall samarbeta för att un-
derlätta för asylsökande att hitta ett arbete på den svenska arbetsmarknaden 
under väntetiden. För att utveckla verksamheten skall de två myndigheterna 
bl.a. se till att: 

� Individens meriter kartläggs under väntetiden. Arbetsförmedlingen 
medverkar i Migrationsverkets kartläggningar. 

� När en individ får uppehållstillstånd tar Migrationsverket initiativ till 
flerpartssamtal med Arbetsförmedlingen. En bedömning av individens 
kunskaper i svenska samt yrkeskunskaper görs för att snabba på inträdet 
på arbetsmarknaden. Bedömning skall ske innan individen får introduk-
tionsplats i kommun. 

Personer som saknar yrkesbakgrund skall erbjudas individualiserade insat-
ser för att kunna bli delaktiga i samhället utifrån sina förutsättningar. 

I Statens offentliga utredning Etablering i Sverige (SOU 2003:75) sägs det att 
ett av syftena med integrationspolitiken är att erbjuda sådana åtgärder som 
gör att nykomna invandrare så snart som möjligt kan bidra till sin egen och 
samhällets utveckling på lika villkor som de inrikesfödda (se figur 3). Utred-
ningen finner att de åtgärder som tidigare har använts i introduktionen av 
nykomna invandrare, inte har gett tillfredsställande resultat. Det som har 
saknats är en tidig kontakt med den svenska arbetsmarknaden. 

Den regionala överenskommelsen om utveckling av introduktionen för 
flyktingar och andra invandrare har för syfte att i Västmanlands län initiera 
genomförandet av samverkansinsatserna fastlagda i den centrala överens-
kommelsen. Samverkansparter är Västmanlands kommunförbund, Länssty-
relsen, Länsarbetsnämnden, Landstinget och Migrationsverket.  

MIA-projektets föregångare är Hallstahammarprojektet. En person an-
ställd vid Migrationsverket i Hallstahammar och en person anställd vid Ar-
betsförmedlingen i Hallstahammar var initiativtagare till Hallstahammarpro-
jektet. Syften med detta projekt var att ge asylsökande en möjlighet till att 
skaffa arbetslivserfarenhet i Sverige redan under asyltiden samt att effektivi-
sera samverkan mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen på orten. 
Målet var också att hjälpa asylsökande att ordna egen försörjning under asyl-
tiden. Hallstahammarprojektets goda resultat har inspirerat initiativtagarna 
till MIA-projektet. 

Den politiska debatten och samhällsdebatten om att ge asylsökande en 
möjlighet till arbete under väntetiden var också en av MIA-projektets källor. 
Ett aktivt liv under asyltiden och dess positiva effekter sågs av projektets ini-
tiativtagare som ett av projektets mål. 
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Figur 3. En väg till egen försörjning och delaktighet (SOU 2003:75, s. 34). 

2.2 Teorier om människans motivation 

Det centrala i kommunplaceringssamtalet är att ge asylsökande förslag på 
lämplig kommunplacering, utifrån möjligheter att få ett arbete i bosättnings-
kommunen. Asylsökande äger frihet att antingen acceptera eller avslå det 
föreslagna alternativet. Asylsökandes val påverkar därför direkt MIA-
projektets resultat.  

För att kunna förklara vilka faktorer som påverkar en individs val i olika 
situationer, använder jag motivationsteorier. De presenterade motivations-
teorierna förklarar även hur individer prioriterar sina behov samt hur viktigt 
arbetet är i människans liv. 

Det är lämpligt att börja diskussioner om motivation med en definition av 
behov eftersom några teorier om motivation utgår ifrån att motivation är 
strävan efter att tillfredsställa behov. 
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Carlhed (1996) redovisar Argyris definition av behov. Behov existerar, en-
ligt Argyris, i form av ”psykisk energi” som skapar spänning när människan 
är i behov av någonting. Denna spänning är orsak till ett visst beteende. Be-
teendet är ett resultat av att individen försöker reducera spänningen genom 
att försöka nå ett visst mål som står i samband med behovet. 

Maslow (1987) beskriver i sin välkända motivationsteori, en hierarki över 
människans grundläggande behov (se figur 4). Dessa behov är: 

1. Fysiologiska behov (physiological needs) 

2. Behov av säkerhet (safety needs) 

3. Behov av tillhörighet och kärlek (belongingness and love needs) 

4. Behov av självhävdelse (esteem needs) 

5. Behov(et) av självförverkligande (self-actualisation need) 

Självförverkligande 

 

Figur 4. Maslows behovshierarki (Andrilovic & Cudina, 1986, s. 70). 

Först när de lägre behoven tillfredsställs, kan de högre behoven bli kännbara. 
Människan strävar efter att tillfredsställa alla sina behov. När alla behov är 
tillfredsställda, då kan människa uppleva helhet mellan sig själv och hela 
världen (peak experiences). Detta är höjdpunkten i människans liv. All rädsla 
och ångest försvinner. Maslow beskriver dessa moment som en förening av 
Freuds ”njutningsprincip” (pleasure principle) och ”realitetsprincip” (reality 
principle). 

Fysiologiska 

Tillhörighet 
och kärlek 

Självhävdelse 

Säkerhet 

Behovens 
relativa 
hierarki 

Psykisk utveckling 
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Utöver dessa grundläggande behov, har människan enligt Maslows teori 
även kognitiva behov. Att tillfredsställa dessa behov är en förutsättning för 
att kunna tillfredsställa alla andra behov, men dessa behov existerar på ett 
annat plan (Feist, 1994). 

Behov av att veta och förstå (desires to know and to understand) är viktiga för 
alla andra behov. Man måste veta hur man skall skaffa mat, hur man skall 
skydda sig och hur man skall använda sina förmågor. Människor som inte 
kan tillfredsställa sina kognitiva behov, blir sjuka (Maslow 1970, refererad i 
Feist, 1994). 

De estetiska behoven (aesthetic needs) är inte universella som de grund-
läggande behoven men det har i alla kulturer alltid funnits människor som 
drivs av dessa behov. Redan som grottmänniskor har människor skapat 
konstverk bara för konstens skull (Feist, 1994). Människor som har estetiska 
behov längtar efter skönhet och ordning i sin omgivning. Människor tycker 
om skönhet och de kan bli sjuka om de tvingas att leva i eländiga miljöer 
utan någon ordning. De kan bli friska igen av att bli omgivna av skönhet 
(Maslow 1967, refererad i Maslow, 1987). Behovet är nästan universellt hos 
friska barn. Maslow menar att behov av ordning, symmetri, närhet, behov av 
att avsluta en process (completion of the act), av system och av struktur, kan 
vara både kognitiva och estetiska. 

Maslow (1987) skrev även en lista över fenomen som är högst relaterade 
till tillfredsställelse av olika behov (Maslow, 1987, s. 42-43). Här anges några. 
Observera att de första fem fenomenen är direkt relaterade till de fem grund-
läggande behoven. 

Affektiva fenomen: 

� Känsla av fysisk mättnad när det gäller mat, sex, sömn o.s.v. 

� Känsla av trygghet, fred, skydd och avsaknad av fara. 

� Känsla av tillhörighet och av att vara en i en grupp, identifikation med 
gruppens mål och framgångar. Känsla av att älska och av att bli älskad. 

� Känsla av självförtroende, av självrespekt, av självaktning, av kompe-
tens, av framgång. 

� Känsla av självförverkligande, självrealisation, av mer och mer komplett 
utveckling och förverkligande av egna potentialer och resurser, känsla av 
ständigt växande, mognad, hälsa och självständighet. 

� Tillfredsställd nyfikenhet – känsla av att lära sig och veta mer. 

� Tillfredsställd förståelse – mer och mer filosofisk tillfredsställelse. 

� Tillfredsställt behov av skönhet – spänning (thrill), extas, känsla av sym-
metri, lämplighet, duglighet och av fullkomlighet. 
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Kognitiva fenomen: 

� Bättre skärpa (keener), mer realistisk kognition av alla slag. 

� Mer fokusering på realistiska objekt och problem och mindre fokusering 
på sig själv, mer av mellanpersonlig och mellanmänsklig kognition. 

� Förbättringar i världssyn och filosofi (på så vis att dessa blir bl.a. mer rea-
listiska och mindre destruktiva). 

� Mer av kreativitet, konst, poesi, musik, vishet och vetenskap. 

� Mindre av rigid robotik och stereotyper och bättre perception av indivi-
duell originalitet (individual uniqueness). 

� Många djupare åsikter (demokrati, grundläggande respekt för alla män-
niskor, känslor för andra). 

� Bättre möjligheter till slumpmässigt och latent lärande. Maslow skrev att 
man inte vet mycket om en sådan typ av lärande men att latent lärande 
är lärande som man åstadkommer utan att medvetet vilja lära sig. 

� Mindre behov av det enkla, mer njutning i det komplexa. 

Maccoby (1989) skriver att Maslows motivationsteori är den mest populära 
motivationsteorin för företagschefer. Även i andra sammanhang, som t.ex. 
för vetenskapliga undersökningars teoretiska förankring, används Maslows 
teori i mycket stor utsträckning. 

Maccoby (1989) har två huvudinvändningar mot Maslows teori. Enligt 
Maccoby saknar teorin empiriskt stöd och är vilseledande. Den första in-
vändningen illustrerar Maccoby med att nämna hungriga konstnärer och fat-
tiga människor som är generösa. De ”hoppar över” de lägre behoven, utan 
att först tillfredsställa dem. Maccoby menar att man inte får bortse från alla 
kulturella och psykoanalytiska faktorer som är relaterade till människans 
värderingar och karaktär, om man vill förklara motivationen. Människan 
växer ofta genom att förneka (övervinna), inte tillfredsställa sina behov. Den 
andra invändningen är att Maslows teori är vilseledande. Maccoby menar att 
teorin kanske kunde fungera i ett byråkratiskt samhälle där människor kan 
ses som ekonomiska och motiverade av trygghetsbehov. I förhållanden som 
präglas av teknoservice måste man ta hänsyn till andra psykologiska faktorer: 
förtroende, omsorg, mening, själutveckling och värdighet. Begreppet tekno-
service betecknar de nya samhällsförhållandena där den höga teknologin an-
vänds för kundernas räkning. Motsatsen till teknoservice är standardiserat 
arbete, massproduktion och industriell byråkrati. 

Den starkaste faktorn som gör människan motiverad är, enligt Maccobys 
teori, behovet att uttrycka sin personlighet, sitt hopp och sin fruktan. Enligt 
Maccoby är människan inte medveten om att hon är motiverad. Men när 
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människan ställs inför ett problem som skall lösas, blir hon plötsligt medve-
ten om att hon är motiverad. Maccoby beskriver åtta drivkrafter vars till-
fredsställelse gör människor motiverade att arbeta. Olika drivkrafter är olika 
viktiga för olika människor. Därför kan man inte rangordna dessa krafter på 
något sätt. De åtta drivkrafterna sammanfattas i tabell 1. 

Tabell 1. Åtta drivkrafter i arbetslivet (efter Maccoby, 1989, s. 59-60) 

INFORMATIONSJÄLVBEVARELSE SAMHÖRIGHET NJUTNING

- Uppehälle - Tillgivenhet - Tillgivenhet - Sinnesstimulans 

- Näring - Omsorg - Omsorg - Vägledning, 
ledtrådar, signaler, 
tecken, återkoppling - Hygglig miljö - Skydd - Skydd 

- Erkännande - Erkännande - Hälsosam rytm av sömn 
och vakenhet 

- Kunskap 

- Kommunikation - Kommunikation - Förståelse 
- Lindring av stress och 
bevarande av hälsan - Social Förmåga - Social Förmåga 

- Gemenskap - Gemenskap - Undvikande av fara 

- Självförsvar 

- Försvar av den grupp 
man tillhör 

KUNNANDE LEK VÄRDIGHET MENING

- Kompetens - Utforskning - Respekt - Universell 

- Kontroll - Fantasi - Självuppskattning - Kulturell 

- Äganderätt - Äventyr - Berömmelse  - Individuell 

- Självständighet - Konkurrens - Integritet 

- Prestation - Experimentlysta 

- Makt - Kreativitet 

- Innovation 

Självbevarelse är drivkraften till uppehälle, näring, en hygglig miljö, hälsosam 
rytm av sömn och vakenhet, lindring av stress, undvikande av fara och själv-
försvar. Hot mot överlevnaden mobiliserar den mänskliga organismen. 
Självbevarelsedriften kan t.ex. mobiliseras av möjligheten till avsked och ar-
betslöshet. 

Samhörighet är driften till tillgivenhet, omsorg, skydd, erkännande, kom-
munikation och gemenskap. Samhörighet är mycket viktigt för den själsliga 
hälsan. Människan strävar efter att bli förstådd och efter att få anknytning till 
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andra människor. Att få social gemenskap är en viktig motivationsfaktor för 
människor. 

Njutning är driften till bekvämlighet, sexuell tillfredsställelse, smaklig mat 
och dryck, stimulans, nyhet, glädje och skönhet. Det finns fysiologiska njut-
ningar (t.ex. aptit, spänningsreduktion vid orgasm), aktivitetsnjutning (har-
monisk ansträngning av kropp och själ), estetisk njutning (god smak, skön-
hetskärlek och harmonikänsla), etisk njutning (njutningen av att hålla sig 
inom ramen för reglerna), kreativ njutning (njutning av att lära sig, nyskapa, 
konstruera, bygga, tillverka). ”Befrielsen av njutningsdriften leder till att 
människor vill och förväntar sig att arbetet skall vara roligare” (Maccoby 
1989, s. 66). 

Information är driften till sinnesstimulans, budskap, återkoppling, kunskap 
och förståelse. Människor behöver information för att orientera sig i världen, 
undvika faror, finna lustfyllda upplevelser, och bemästra färdigheter. Mac-
coby (1989) skriver: 

Kultur och språk formar informationsdriften. I olika kulturer närmar sig och 
namnger människor omvärlden i enlighet med sina behov och traditioner. Bönder 
lägger märke till och reagerar på små skillnader hos grödan och djuren som stads-
bons sinnen aldrig skulle registrera (s. 66-67). 

Människor är mest motiverade till att skaffa information som tillfredsställer 
deras värderingar. Alla människor söker information och användbar åter-
koppling som talar om hur människor klarar sig och hur de bedöms. 

Kunnande är driften till kompetens, kontroll, äganderätt, oberoende, pre-
stationer och makt. ”Expertis och hantverksskicklighet är mogna uttryck för 
kunnande” (Maccoby, 1989, s. 68). Människor motiveras av utmaningar som 
leder till ansträngning men inte överstiger deras färdigheter. 

Lek är driften till upptäckt, fantasi, äventyr, konkurrens, experiment, krea-
tivitet och innovation. Kunnande är nödvändigt för att människan skall kun-
na klara sig i tillvaron, lek är mera fri. ”I sina högst utvecklade former sam-
mansmälter leken med kunnandet för att bli kreativt arbete (…)” (Maccoby, 
1989, s. 70). 

Värdighet är driften till respekt, självuppskattning, berömmelse och integ-
ritet. Respekt för andra människors värdighet är en grundförutsättning för 
förtroende. För att kunna bygga upp relationer som kan gynna individer i 
relationerna, krävs det att människor känner sig respekterade. 

Mening är driften till att integrera andra drifter och finna mening i varje si-
tuation. ”Alla andra behov formas ytterst sett av meningsdriften” (Maccoby, 
1989, s. 77). Det finns tre slag av mening: universell, kulturell och individuell 
(privat). Maccoby (1989) refererar till Sullivan och skriver: 
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Universella meningar är grundade på gemensamma mänskliga erfarenheter som 
solen som källa till ljus och liv. Kulturellt givna innebörder är inbäddade i språk 
och folkröre och lärs in av alla medlemmar av en viss kultur. I tropiska länder, 
men inte i Skandinavien, är solen sålunda också en förstörare. Och till slut finns 
det privata innebörder. Enskilda erfarenheter avgör om man skall beakta hundar 
som farliga eller som varma och lojala följeslagare (s. 77). 

Traditionella religioner, familjeband och patriotism är försvagade i dagens 
samhälle, vilket är ett problem för mening. Maccoby menar att motivationen 
i en viss arbetsmiljö stärks när alla inblandade finner samma mening i sitt 
arbete. 

Maccoby (1989) talar om drivkrafter, som skiljer sig från behov på så sätt 
att de uttrycker våra värderingar d.v.s. inte bara vad vi behöver utan även 
varför vi anser att vi behöver det. Begreppet behov syftar dock ”både på en 
kraft vi känner och på en drift” (Maccoby, 1989, s. 56-57). Maccoby skriver 
också att vi ”är mest motiverade att arbeta när arbetet tillfredsställer våra ut-
vecklingsbehov” (s. 58, min kursiv). Därför tror jag att behov är det centrala i 
Maccobys teori, även om Maccoby kallar termen för ”vilseledande” (s. 255). 

Maccobys motivationsteori bygger på en rad undersökningar som han 
själv genomförde. Den är tillämpad i arbetslivet och Maccobys böcker syftar 
till att förbättra effektivitet på alla nivåer inom näringsliv och offentlig för-
valtning (Maccoby, 1989). Dessutom begränsar Maccoby själv sin teori ge-
nom att binda den till teknoservice. Frågan är om detta begrepp är aktuellt i 
vårt samhälle och i vilken grad. Men Maccoby försöker befria människan 
från ramar. Han menar att människan inte kan determineras som sociologisk, 
politisk eller psykologisk. Man måste även ta hänsyn till de nämnda faktorerna: 
förtroende, omsorg, mening, själutveckling och värdighet. På så sätt lyckades 
Maccoby se människan som en helhet, en både psykologisk och kulturell va-
relse. 

Jag vill dock påminna om att Maslow även talar om människor som stän-
digt lever under svåra livsförhållanden (Andrilovic & Cudina, 1986). Förfat-
tarna menar att det är svårt att uppnå självförverkligande under sådana för-
hållanden. Jag menar att Maccobys konstnärer själva har valt att bli hungriga 
bara för att kunna tillfredsställa andra behov. Maccoby (1989) skriver själv att 
självbevarelsedriften för människor i t.ex. Förenta staterna inte betyder att få 
tillräckligt mycket att äta utan mer att upprätthålla hälsan genom diet, mo-
tion och stresslindring. Människor som Maslow talar om är tvungna att leva 
under svåra förhållanden. Det är svårt att föreställa sig hur Maccobys konst-
närer skulle handla om de aldrig fick chans att få veta vad konst är och att få 
gedigen utbildning inom konst, eller om de under hela sitt liv var hungriga 
och undernärda. Därför vill jag tolka Maccobys motivationsteori hellre som 
en komplettering eller en mindre revidering av, än som en ersättning för 
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Maslows teori. Man kanske kan säga att de behov som Maslow talar om är 
aktuella men står inte nödvändigtvis alltid i en hierarki. Jag upplever dessa 
två teorier även som mycket lika trots att de använder olika begreppsappara-
ter. Maccobys samhörighetsdrift liknar Maslows behov av tillhörighet och 
kärlek, Maccobys informationsdrift liknar Maslows kognitiva behov, Macco-
bys njutningsdrift liknar Maslows estetiska behov (åtminstone i vissa punk-
ter). 

Min egen förståelse av motivation är en integration av Maslows och Mac-
cobys teorier. Både behov och drivkrafter spelar en viktig roll i förklaring av 
hur en människa handlar i olika situationer. Människans handlingar är alltid 
sådana att de leder mot tillfredsställelse av egna behov. Det kan antingen 
vara så att en handling initieras av individen själv, utifrån befintliga behov, 
eller så kan handlingen initieras av någon annan än individen själv. I det 
andra fallet är individens svar beroende av möjligheten att tillfredsställa egna 
behov genom den utifrån initierade handlingen. Processerna kan visas med 
en figur. Figur 5 är en modifiering av teorin om hur heraldik som ämne mo-
tiverar till livslångt självlärande (Zovko, 2003). 

När en individ handlar utifrån egna behov måste individen först uppfatta 
behovet. Behovet leder till drivkraften eller strävan efter tillfredsställelse av 
behovet. För att drivkraften skall kunna tillfredsställa det aktuella behovet 
måste den kopplas ihop med behovet, d.v.s. individen måste veta vilken 
handling som kan omvandla drivkraften till ett resultat, en tillfredsställelse 
av behovet. När lämplig strategi är vald påbörjar individen sin handling. In-
dividen förverkligar behovets tillfredsställelse. I vissa fall kan själva hand-
lingen innebära tillfredsställelse, i andra fall är tillfredsställelse av behovet 
handlingens slutresultat. 

Om handlingen inte initieras av individen själv, utan utifrån, måste indi-
viden sätta handlingens utgångar i relation till egna behov. Behoven kan i så 
fall vara latenta, d.v.s. de är inte kännbara för ögonblicket men individen är 
medveten om att de kommer att vara kännbara någon gång i framtiden. In-
dividen manipulerar sina behov och den föreslagna handlingens utgångar 
och försöker sätta dem i olika relationer till varandra. Om denna tankepro-
cess visar för individen att handlingens utgångar inte tillfredsställer egna be-
hov, då är sannolikheten att individen skall acceptera handlingen ganska li-
ten. Den blir ännu mindre om individens tankeprocess visar för individen att 
handlingen omöjliggör tillfredsställelse av egna behov. Då är det sannolikt att 
individen avfärdar handlingen. Med vardagsspråk kan vi säga att hand-
lingens utgångar krockar med eller står utanför individens livsplaner. 

En viktig förutsättning för att individen skall kunna initiera en aktivitet el-
ler ta ställning till en föreslagen aktivitet är att individen tror på att hennes 
beteende gör någon skillnad. Westen (1996) beskriver Rotters teori om indi-
videns tro på att kunna påverka sitt liv (produce a reinforcing consequence) med 
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sitt eget beteende. En individ kan uppleva att kontrollen över situationen lig-
ger hos individen själv (internal locus of control) eller utanför individen (exter-
nal locus of control). Individer med internal locus of control tror att deras be-
teende gör skillnad i en viss situation, medan individer med external locus of 
control tror att situationen avgörs av någon annan, och att deras eget beteen-
de inte kan påverka något. Individer med external locus of control kan utveckla 
inlärd hjälplöshet (learned helplessness). Inlärd hjälplöshet uppstår när en indi-
vid erfar att hon, trots alla sina ansträngningar, inte på något sätt eller i nå-
gon grad kan påverka sin egen situation. Inlärd hjälplöshet kan leda till svåra 
depressioner i vilka personer känner oförmåga att förverkliga sina liv. 

 

Figur 5. Hur leder behov till beslut och handling? Utvecklat från Zovko (2003). 

Egen initiering: 
Behov uppstår eller uppfattas 

Initiering från någon annan: 
En handling blir föreslagen 

Drivkraft: 
Strävan efter tillfredsställelse 

 av behovet 

Förberedelse: 
Individen skapar en bild över  

förhållanden mellan handlingens  
utgångar och egna behov 

Förberedelse: 
Skapande av en strategi för hur behovet 

skall tillfredsställas 

Drivkraft: 
Handlingen upplevs och känns igen som 
en möjlighet att tillfredsställa egna behov 

Handling: 
Tillfredsställelse av att behovet  

förverkligas 

Handling: 
Individen accepterar den föreslagna  

handlingen och handlar efter den 
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2.3 Empowerment - delaktighet 

Empowerment vill jag gärna se som en länk mellan makthavare och indivi-
der som påverkas av makten (se nedan). 

Begreppet empowerment har inte så lång historia (Forsberg & Starrin, 
1997) och någon svensk översättning av begreppet har aldrig använts prak-
tiskt. Starrin (i Forsberg & Starrin, 1997) försöker definiera begreppet utifrån 
olika teorier. Empowerment definieras som en process i vilken individer fri-
gör sig ifrån ett visst maktförhållande. Man vinner förmåga eller tillåtelse att 
göra olika saker i förhållande till olika makthavare eller auktoriteter. 

En annan definition säger att empowerment är en ökning av självsäkerhe-
ten och makten bland medlemmar i en viss organisation. Denna ökning sker 
genom igenkännande, identifiering och borttagning av orsaker till medlem-
marnas maktlöshet. Dessa orsaker kan tas bort både genom formella änd-
ringar i organisationen och genom informella åtgärder som ger medlemmar-
na nödvändig information (Forsberg & Starrin, 1997). Empowerment tolkas 
även som varje process som möjliggör att människor tar makt över egna liv. I 
en annan definition beskrivs empowerment som en process som befrämjar 
människors deltagande för att öka deras kontroll över egna liv, lokala sam-
hällen och samhället i stort. 

Alla dessa definitioner betraktar empowerment som en process. Männi-
skors delaktighet i samhället är det centrala för empowerment. Starrin beto-
nar att människor måste ses som subjekt och som kapabla att styra sina egna 
liv (Forsberg & Starrin, 1997). Det är också viktigt att förmedla till människor, 
att samhället och dess strukturer faktiskt kan påverkas och förändras. 

Starrin menar att makt kan uppnås med hjälp av vissa resurser. Dessa re-
surser kan förnyas. Om antalet personer som har makt i en viss organisation 
ökar betyder det inte att de få som från början hade makten nu får minskad 
makt. 

Jag vill gärna tolka empowerment-processen på följande sätt. Individer 
som inte har någon makt i samhället kan få den genom att få möjlighet att 
kommunicera med individer som har makt (t.ex. politiker). Maktlösa indivi-
der börjar få (och utövar) makt genom att meddela och visa makthavare hur 
deras maktutövning påverkar de maktlösas livsvillkor. Detta leder i sin tur 
till att makthavare får möjlighet att förstå konsekvenser av sin maktutövning 
och därmed möjlighet att förändra maktutövningen. 

Forskning är ett sätt att skapa kommunikation mellan maktlösa och 
makthavare. Forskaren belyser och kartlägger de maktlösas upplevelser och 
behov. Resultatet används av makthavare som vägledande signal om hur 
makten skall utövas. Forsberg och Starrin (1997) skriver: ”Som forskare hop-
pas man givetvis att resultaten skall kunna ha betydelse för att skapa en bätt-
re värld” (s. 34). 
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2.4 Forskning om asylsökande 

Brekke (2004) har gjort en undersökning med asylsökande i Sverige. Studien 
försökte belysa två huvudfrågor: 

� Hur upplever asylsökande sin väntan på uppehållstillstånd? 

� Hur påverkar vänteperioden asylsökandes förutsättningar för framtida 
integration eller återvandring? 

Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie som pågick under en 
tolvmånadersperiod. Data samlades från flera källor: tidigare forskning, ma-
terial från samverkansprojekt (Development Partnerships) samt kvalitativa in-
tervjuer med femton asylsökande från två olika samverkansprojekt, ett i 
Uppsala och ett i Göteborg. Deltagarna hade olika nationaliteter och alla in-
tervjuer gjordes gjorts med hjälp av tolkar. Intervjuerna kompletterades med 
en serie av bilder som asylsökande hade producerat under undersökningens 
förlopp. 

Studiens resultat rör sig kring tre centrala begrepp: väntetid (waiting-time), 
integration (integration) och återvandring (returning). Dessa utgör ”vänte-
triangeln” (triangle of waiting). 

Deltagare upplever att det svåraste med väntetiden är att de inte får något 
besked om hur länge de måste vänta på att få svar från Migrationsverket. 
Migrationsverket kan inte lämna något besked om hur länge ett visst ärende 
måste behandlas. Detta leder till att asylsökande inte har någon vetskap om 
eller kontroll över väntetidens längd. Deltagare upplever detta som orättvist 
och frustrerande. Samtidigt går tiden långsamt eftersom deltagarna inte kan 
planera sin framtid. De befinner sig i ett läge mellan det gamla och det even-
tuella nya livet. Väntetiden påverkar deltagarnas hälsotillstånd. Sömnsvårig-
heter var det mest utbredda symptomet bland deltagarna. 

Återvandring är något som deltagare inte vill samtala om. Många av dem 
hade ingen plan för en eventuell återvandring. De flesta hoppas på att få up-
pehållstillstånd och tänker inte på möjligheten att få avslag från Migrations-
verket. Den möjligheten är förträngd. 

Brekke talar om subjektiv och objektiv integration. Objektiv integration är 
lätt att observera: den manifesteras genom individens deltagande i samhället. 
Individen kan t.ex. skaffa bostad, deltaga i utbildningar eller påbörja ett arbe-
te. Subjektiv integration är svårare att mäta och handlar om individens in-
ställning till det nya landet samt känslan av tillhörighet. 

Deltagarna levde utanför samhället och någon seriösare integration hade 
inte påbörjats vid tidpunkten för undersökningen. De enda svenska perso-
nerna de mötte regelbundet var deras kursledare. Dessa beskrivs som viktiga 
personer och viktiga förmedlare av formell och informell information. Delta-
garna levde för sig själva, oftast i ensamhet och med sömnsvårigheter. För de 
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asylsökande som kom med sina familjer var familjerna huvudkontaktnätet. 
Deltagare som bor på mottagningsenheter umgås med varandra och samta-
lar, t.ex. om sin situation. Även deras kontakt med det svenska samhället är 
minimal. Asylsökande lever med knappa ekonomiska resurser vilket försvå-
rar integrationen. Unga personer har oftast inte råd att umgås med sina 
jämnåriga. 

Brekke talar även om tillfällig integration (temporary integration). Asylsö-
kande som bor i Sverige måste acceptera regler som råder i det svenska sam-
hället. En viss integration påbörjas. Detta gäller främst barnfamiljer. I en så-
dan situation kan familjemedlemmar få olika och ovanliga roller. Barn kan bli 
t.ex. tolkar och länkar mot världen utanför familjen, vilket leder att de blir 
tvungna att diskutera saker som är vuxnas ansvar. 

Kurser i svenska upplevs av asylsökande som mycket positiva. Där får 
man chans att möta det svenska samhället samt att komma i närmare kontakt 
med svenskar, i detta fall främst med dem som arbetar med kurserna. Kur-
serna är viktiga eftersom de ger tillvaron en struktur och asylsökande en 
känsla av att de gör något viktigt och nyttigt. Att ha plikten att varje dag ut-
föra vissa uppgifter upplevs som mycket positivt. Dessutom välkomnar asyl-
sökande möjligheten att ägna sig åt något annat än tänkande på sin egen si-
tuation. Detta minskar stressen orsakad av oron för den egna framtiden. På 
den punkten jämställer Brekke möjligheten att gå på kurser med möjligheten 
att få ett arbete under asyltiden. En av deltagarna i Brekkes studie bekräftar 
detta och upplever möjligheten att ha ett arbete som mycket positiv. Kurser-
na gav tillvaron även kännbar form samt ett tidsperspektiv. Man kände att 
livet gick framåt (man kunde lära sig något nytt) och man kunde känna tids-
perspektivet (man tänker på vad som händer t.ex. nästa termin). Som delta-
gare i kurser fick man även en annan roll än enbart asylsökande. Man var 
även en student. Denna roll var viktig för asylsökandes självkänsla. 

Identitet är ett viktigt begrepp i Brekkes studie. Identitetskänslan är be-
roende av livsroller samt möjlighet att arbeta. Deltagarna upplever en identi-
tetskonflikt: egna livsroller är i konflikt med rollen som asylsökande. Att inte 
ha möjlighet att uppfylla den moraliska plikten att vara till nytta upplevs 
som mycket frustrerande. Deltagarna ville visa sin tacksamhet och de ut-
trycker önskan att arbeta och att vara till nytta för det svenska samhället. 

I diskussionen lyfter Brekke upp svårigheter med strategin som går ut på 
att asylsökande samtidigt förbereds för både integration och återvandring. 
Brekke undrar om dessa två utgångar går att förena överhuvudtaget. Han 
beskriver fyra typer av anpassning till denna strategi. 

Personer som accepterar både integration och återvandring. Brekke kallar 
dessa för perfekta asylsökande (ideal applicant). De här personerna lever verk-
ligen aktivt och är beredda att acceptera beslut om återvandring utan några 
svårigheter. 
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Den andra gruppen är de som hoppas på återvandring. De är inte intres-
serade av någon integration i Sverige och de engagerar sig aktivt för sitt hem-
land (exile activist). 

Den tredje gruppen är personer som enbart hoppas på integration i Sveri-
ge och är inte beredda att acceptera någon återvandring. Dessa personer 
kännetecknas av överintegration och de har bränt alla förbindelser med sitt 
hemland (bridgeburner). 

Den fjärde gruppen kallas för de väntande (waiter). De här personerna vill 
inte återvandra men de gör inte heller något aktivt för sin integration. Vänte-
tiden har lett dessa personer in i passivitet. De har helt enkelt förträngt verk-
ligheten och det verkliga hotet om avslag av deras asylansökan. 

Dessa fyra typer visar bara fyra olika sätt på vilka personerna tacklar sin 
verklighet. Alla asylsökande hoppas på att få stanna i Sverige. Brekke beto-
nar att asylsökandes situation blir svårare ju längre de väntar på besked från 
Migrationsverket. Faktum att de kan bli avvisade svävar hela tiden i bak-
grunden. Asyltiden kanske gör personer mer kapabla för återvandring men 
inte mer motiverade för den. Att inte kunna påverka myndigheternas beslut 
och inte heller veta när ett beslut kommer, gör att personerna levde i en käns-
la av kaos, inte i en känsla av sammanhang. 

Brekke skriver om två hypoteser om hur asylsökande tacklar den långa 
väntetiden. ”Backward”-hypotesen förklarar att asylsökande under långa 
väntetider blir alltmer passiva. När de får uppehållstillstånd är de p.g.a. den 
långa passiviteten, inte kapabla för en bra integration. ”Forward”-hypotesen 
förklarar att asylsökande under långa väntetider blir alltmer aktiva och får 
allt bättre kontakt med samhället. När dessa personer får uppehållstillstånd 
är de välförberedda för både subjektiv och objektiv integration. 

Firnhaber (2004) genomförde en undersökning om faktorer som påverkar 
asylsökande i väntan på uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med undersök-
ningen var att undersöka asylsökandes situation ur ett sociologiskt-, psyko-
logiskt-, existentiellt- samt hälsoperspektiv. Firnhaber ville undersöka hur 
asylsökande fungerar i en situation präglad av väntan, ovisshet och oförmå-
ga att själv påverka sin egen situation. 

Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie. Skriftliga fråge-
formulär användes. Dessa innehöll 28 frågor med förvalda svarsalternativ 
och sju öppna frågor. Svar på frågor kompletterades med muntliga kommen-
tarer och med längre samtal med forskaren. 30 personer deltog i undersök-
ningen. 

Undersökningen visade att knappt hälften av deltagare drabbades av 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Symptomet förändrades inte i sam-
band med väntetiden. Några symptom som t.ex. koncentrationssvårigheter, 
flash-backs, överkänslighet mot plötsliga yttre stimuli samt depressiva be-
svär drabbade några av deltagarna. Dessa symptom visade en tendens att 
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tillta med tiden. Sömnsvårigheter nämndes av många i hela den undersökta 
gruppen. 

Flera av deltagarna rapporterade genom både skriftliga och muntliga 
kommentarer att de mådde mycket dåligt. Firnhaber bedömer att några av 
dem var i ett allvarligt depressivt tillstånd. 

När deltagare beskrev sina tankar på egna barn i Sverige, varierade sva-
ren, allt från djup förtvivlan till känsla av tillfredställelse och lycka. I många 
fall har deltagarnas självbild förbättrats med tiden. Av fem personer som 
upplevde att deras självbild försämrats med tiden, var fyra ”långväntare”. 

Tankar på tidigare svåra upplevelser minskade med tiden. Framtidssynen 
förändrades under väntetiden mot en ökad optimism. Dock hade personer 
med långa väntetider bakom sig en mörk syn på framtiden. Väntetiden har 
negativt påverkat upplevelser av ”en ordinär dag”. Alla som upplever sina 
vanliga dagar negativt tillhör gruppen ”långväntare”. 

Många av deltagarna uttryckte ett känslomässigt motstånd mot att få eko-
nomisk hjälp utan att själv tjäna den. Deltagare uttryckte en stark önskan att 
kunna göra rätt för sig. Deltagarna önskade att bli respekterade, delaktiga i 
samhället och att bli skattebetalare. 

De flesta deltagarna upplevde att deras vardagliga aktiviteter var me-
ningsfulla även om de flesta menar att dessa är meningsfulla om de får stan-
na i Sverige. Väntetidens längd verkar inte ha påverkat känslan av vardags-
aktiviteters meningsfullhet. Väntetiden har inte heller påverkat upplevelsen 
av vad som är särskilt betydelsefullt för personerna. 

Svaren på frågan om personerna själva hade gjort något för att må bättre 
har inte påverkats av väntetidens längd. Aktiviteter som deltagarna nämner 
är följande (i rangordning): arbeta, studera, göra praktik, lära sig språket, ut-
öva idrott, skriva, utbyta tankar, få hit familjen, vara i naturen, musicera, läsa, 
umgås med landsmän, umgås med svenskar, gå i kyrkan, försörja sig själv. 
Betydelsen av att ha ett arbete betonades starkt av hela gruppen. 

Firnhaber menar att det har gjorts för lite forskning kring asylsökandes si-
tuation. Han förklarar detta med två förklaringsgrunder: 

� Forskning kring asylsökandes situation försvåras av att deltagare styrs i 
sin medverkan av önskan om uppehållstillstånd. Firnhaber menar tro-
ligtvis att denna önskan påverkar forskningens tillförlitlighet. 

� Det finns en medvetenhet om att asylsökande är i ett stort behov av hjälp 
och stöd. Dessa behov kan framträda särskilt starkt om de lyfts fram av 
forskning. Samtidigt kan forskare inte erbjuda den hjälp som asylsökan-
de behöver. Här upplever jag att det är litet oklart om Firnhaber menar 
att denna omständighet försvårar forskningen eller om intresset av att 
lyfta fram asylsökandes behov är lågt. 
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3 Metod och genomförande 
Studiens förlopp kan visas med följande flödesschema (figur 6): 
 

Beställning av utvärdering 

 

Figur 6. Modell för utvärderingens förlopp. 

Frågeformulering 

Begreppsförklaring, teorier, tidigare forskning 

Beskrivning av projektet och 
dess källor 

Teorier och forskning som hjälper vid tolkning och 
förklaring av resultatet 

Förundersökning: beskrivning av projektet 

Intervjuer med asylsökande 

Intervjuer med anställda samt kompletterande intervjuer med asylsökande 

Dataanalys 

Sammanställning av resultatet 

Diskussion: återkoppling till teorier, tidigare forskning samt egen förförståelse, pre-
sentation av nya kunskaper, förslag på vidare forskning 
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3.1 Metodval och forskningsansats 

Den genomförda studien är en utvärdering. Huvudundersökningen ligger 
inom det hermeneutiska paradigmet (Patel & Davidson, 1994). Utvärde-
ringen har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Kvalitativa intervjuer har 
använts (se nedan). Holme och Solvang (1997) skiljer mellan informant- och 
respondentintervjuer. I respondentintervjuer intervjuas personer som själva 
är delaktiga i den undersökta företeelsen. 

Kvalitativa studier är undersökande och kan ge nya kunskaper och djupa-
re förståelse av olika fenomen. Forskaren försöker att tolka, förstå och belysa 
vardagslivets upplevelser i den naturliga miljön. Forskaren måste förstå det 
sammanhang där ett visst fenomen utspelar sig eller be de individer som le-
ver i eller nära fenomenet, att återge sitt perspektiv (DePoy & Gitlin, 1999). 

Det är naturligt att betrakta studien som en fallstudie eftersom föremål för 
undersökningen är det avgränsade systemet MIA-projektet. Merriam (1994) 
skriver att en fallstudie undersöker ett avgränsat exempel eller ett avgränsat 
system. Detta avgränsade system är i det här fallet just projektet som utvär-
deras, MIA-projektet. Merriam redovisar några av fallstudiens egenskaper 
som kännetecknar även denna studie. 

� Fallstudier är partikularistiska. De fokuserar på en viss situation, händelse 
företeelse eller person. Fallstudier gäller specifika situationer men kan 
belysa generella problem. 

� Fallstudier är heuristiska. De kan förbättra läsarnas förståelse av det un-
dersökta fenomenet. De kan vidga läsarnas erfarenheter eller bekräfta det 
de redan visste eller trodde sig veta om det undersökta fenomenet. 

� Fallstudier är induktiva. Generalisering, begrepp och hypoteser uppstår i 
det insamlade materialet och i kontexten i vilket fenomenet existerar. 
Man kan börja sin undersökning med en tentativ arbetshypotes men för-
väntningarna förändras under undersökningens gång. 

Målet med undersökningen är att tillföra nya kunskaper om asylsökandes 
behov, situation och tankesätt samt om den metodik som behövs för att asyl-
sökandes sociala situation skall kunna lösas snart efter deras bosättning i 
Sverige. 

Min tolkning av det kvalitativt insamlade materialet är främst feno-
menologisk. DePoy och Gitlin (1999) menar att vardagsupplevelser och tolk-
ning av dessa ligger i fokus för fenomenologisk forskning. De som läser indi-
vidernas upplevelser försöker förstå hur de upplever ett visst fenomen. Jag 
tror att människornas upplevelser av olika fenomen kan leda till dessa feno-
men. Upplevelser kan även leda till andra underliggande fenomen (DePoy & 
Gitlin, 1999). Hartman (1998) skriver att olika individers upplevelser av ett 
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och samma fenomen kan innehålla vissa gemensamma drag. Dessa gemen-
samma drag kan stå för fenomenet självt. Dessa gemensamma drag kan an-
vändas även på så sätt att olika undersökningar om samma fenomen kan an-
vändas tillsammans. Dessa integrerade undersökningar utgör nya undersök-
ningar. 

En utvärdering kan genomföras i olika former: uppföljning, utvecklings-
arbete eller som forskning (Karlsson, 1999). Det finns flera anledningar till att 
genomföra en utvärdering som forskning. Forskarens uppgift är inte bara att 
peka på saker som är bra eller dåliga utan även att försöka hitta orsaker till 
det utvärderade fenomenets utgångar samt upptäcka eventuella tänkbara 
åtgärder. Man skall vara medveten om att utvärdering genomförs inom ra-
men för utvärderingsuppdrag medan renodlad forskning sker inom en teori-
ram som formuleras av forskaren (Karlsson, 1999). Utvärdering som forsk-
ning vill jag gärna se som en syntes av ett forskningsuppdrag och en teori-
ram. Ett forskningsuppdrag styr forskarens val av teoriramen och forsk-
ningsansatsen. Metodvalet måste leda till att forskningsfrågorna besvaras på 
det mest optimala sättet. Samtidigt styrs detta val även av utvärderingens 
resultat. 

Karlsson (i Thors Hugosson, 2003) skiljer mellan centralstyrd och praktik-
baserad utvärdering. Den centralstyrda utvärderingen görs utifrån givna mål 
för en viss verksamhet. Instansen som styr verksamheten anger de mål som 
verksamheten skall uppnå. Man talar om kvalitetssäkring enligt standardise-
rade mallar. Utvärderingen görs utifrån givna mål. Senare försökte man sätta 
kunder i centrum och göra utvärderingar utifrån kunders och klienters me-
ningar om verksamheter. Det är kunder och inte styrinstanser som skall utta-
la sig om verksamhetens kvalitet. Samtidigt skapas olika standardiserade 
skalor som används för att omvandla kundernas utsagor till mätbara mål. 

Praktikbaserad pedagogisk utvärdering är flexibel. Utifrån praktikbaserad 
pedagogisk utvärdering kan man diskutera syftet med och praktisk använd-
ning av en utvärdering (Karlsson, 1999). Karlsson (1999) skriver att en peda-
gogisk utvärdering inte bara skall besvara beställarens frågor utan även söka 
efter en vidare förståelse av ett visst fenomen. Pedagogisk forskning söker 
även efter utveckling och lärande samt efter en förankring hos alla berörda 
intressenter. Karlsson (2004, s. 75) skriver om lärande utvärdering: 

When we are talking of evaluation as learning, the focus is first and foremost upon 
contributing to development, but also about developing knowledge. The goal is 
partly to strengthen the learning, which is taking place, partly to stimulate a form 
of learning that deals with judgement, reflection and a critical investigation of the 
activity in order to gain an insight into its strong and weak sides. It also involves 
becoming aware of the norms and judgments made in determining what is good 
quality. The evaluator’s role in the evaluation is less that of being an inspector and 
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instance of control, and more one of being a teacher, consultant and critical friend 
in a dialogue which stimulates reflection, evaluation, critical insight and looking 
at the activity from new perspectives. 

3.2 Datainsamling

3.2.1 Urval och kontakter med respondenter 

Populationen är asylsökande som har fått hjälp genom MIA-projektet. Holme 
och Solvang (1997) skriver att ett strategiskt urval görs utifrån den förförstå-
else och de förutfattade meningar som forskaren har när han/hon startar sin 
undersökning. Enligt Holme och Solvang är syftet med de kvalitativa inter-
vjuerna att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer 
fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar. Det innebär att urva-
let av undersökningsenheter inte sker slumpmässigt eller tillfälligt. Forskaren 
måste försäkra sig om största möjliga variationsbredd i urvalet. Han måste 
också välja personer som han tror har rikliga kunskaper om den undersökta 
företeelsen (Holme & Solvang, 1997). 

Därför var tanken från början att välja personer som har varierade familje-
förhållanden, utbildningsnivå, bakgrund och som har väntat på uppehålls-
tillstånd olika lång tid. 

Projektsamordnaren lämnade in en lista med 45 namn. Av dessa 45 hade 
40 personer deltagit i kommunplaceringssamtal. Fem personer betecknades 
som ”ej MIA”, p.g.a. sjukdom och avsaknad av någon yrkesprofil. Alla per-
soner som hade deltagit i kommunplaceringssamtal kontaktades via ett mis-
sivbrev (bilaga 2) och ombads att deltaga i undersökningen genom att besva-
ra en intervju. En översättning till hemspråk bifogades brevet så att alla som 
ännu inte kunde förstå svenska, lätt kunde förstå missivbrevets innehåll samt 
syftet med undersökningen. I brevet lovades ett uppföljningssamtal via tele-
fon. Vid telefonsamtalet skulle personerna meddela om de vill deltaga i un-
dersökningen eller inte. Telefonkontakten skulle också visa hur bra kunska-
per i svenska varje person har. 

Det var svårt men inte omöjligt att kommunicera med de kontaktade per-
sonerna. Initialt accepterade 17 personer att deltaga i undersökningen. Några 
av dem kunde samtala på svenska medan andra hade märkbara svårigheter. 
Det var överenskommet med de 17 intresserade att en ny kontakt skulle ske 
via telefon och att jag då skulle meddela tid och plats för samtal. Vid den 
andra telefonkontakten meddelade sex personer att de inte ville deltaga i un-
dersökningen. Ett par meddelade att de inte var intresserade av att deltaga i 
undersökningen, ett annat par meddelade att de inte hade tid för intervjun 
och en ensamstående person meddelade att han inte hade något att tillföra 
undersökningen. Nya kontakter gjordes med dessa personer och jag försökte 
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förklara varför det var viktigt att deltaga i undersökningen och berätta om 
sina upplevelser av MIA-projektet. Efter att personerna tackade nej igen 
gjordes inga ytterliga kontakter. Alla nya försök skulle innebära viss kränk-
ning av frivillighetsprincipen. 

Elva personer fanns kvar bland dem som hade accepterat att deltaga i un-
dersökningen: tre ensamstående och fyra äkta par. Jag bestämde att samtala 
med samtliga och bokade tider och platser för intervjuer. Vid en intervju när-
varade två personer. Övriga sex intervjuer gjordes med enskilda personer. 
Därför är det tveksamt att detta kan kallas för något urval överhuvudtaget. 
Åtminstone inte i bemärkelsen att forskaren själv väljer respondenter utifrån 
metodiska behov. Jag var snarare tvungen att acceptera att helt enkelt inter-
vjua de personer som var villiga att deltaga i undersökningen. 

Dock vill jag betona att detta inte betyder att innehållet i respondenternas 
utsagor har påverkats negativt. Inget talar för att resultatet på något sätt skul-
le vara bättre om jag själv hade gjort något urval. Urvalet hade skett med mål 
att uppnå variationsbredd i respondentgruppen (Holme & Solvang, 1997). 
Respondentgruppen hade alla önskvärda variationer: i gruppen fanns både 
ensamstående och makar, både hög- och lågutbildade, både de som väntat 
lång och kort tid på uppehållstillstånd, både personer med och utan barn.  

För intervjuer med de anställda inom projektet har inte något urval gjorts. 
Båda handläggarna på Arbetsförmedlingen som var engagerade i projektet 
och båda handläggarna på Migrationsverket som var projektets kontaktper-
soner har intervjuats. Eftersom det handlade om sammanlagt fyra personer 
var något urval inte nödvändigt. 

För de kompletterande intervjuerna valdes fyra personer. Detta urval kan 
kallas för bekvämlighetsurval eftersom personer med goda kunskaper i 
svenska och bosatta på samma ort valdes för intervjuer. Dessa kontaktades 
med hjälp av handläggaren på Migrationsverket och ombads att träffa utvär-
deraren. P.g.a. tidsbrist kunde dessa personer inte kontaktas med ett missiv-
brev. Vid träffen förklarades syftet med träffen och syftet med undersök-
ningen samt att deltagandet i undersökningen var helt frivilligt. Mer om de 
kompletterande intervjuerna finns i avsnitt 3.2.4. 

3.2.2 Förundersökningen 

Förundersökningen skedde genom studier av material som ställts utvärdera-
ren till förfogande samt genom en intervju med projektsamordnaren. 

Intervjun med projektsamordnaren användes för att utvärderaren skulle 
få en klarare bild över projektets gång samt över idéer, litteratur och erfaren-
heter som ledde till att projektet skapades. 

Intervjuerna var öppna riktade (Lantz, 1993) och formulerades utifrån föl-
jande huvudområden: 
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� Att kartlägga vilka personer, idéer, dokument och uppdrag som har ini-
tierat projektet 

� Att ge utvärderaren en fördjupad förståelse av projektets gång 

� Att ge utvärderaren en fördjupad bild över projektets resurser, finansie-
ring och resultat. 

3.2.3 Den kvalitativa undersökningen 

Den kvalitativa undersökningen genomfördes i form av intervjuer med valda 
flyktingar som via MIA-projektet fått hjälp med kommunplacering samt med 
handläggare på Arbetsförmedlingen och på Migrationsverket, engagerade i 
MIA-projektet (se avsnitt 3.2.1). 

Intervjuer med valda flyktingar som fått hjälp med kommunplacering ut-
formades som öppna riktade intervjuer (Lantz, 1993). Intervjufrågor utfor-
mades utifrån följande huvudområden: 

� Livsplaner och upplevelser av arbetets vikt i livet 

� Upplevelser av tiden i Sverige 

� Faktorer som påverkar möjligheter till integration 

� Upplevelser och utvärdering av insatser inom MIA-projektet. 

Under intervjuernas gång uppstod ibland behov av lite stramare strukture-
ring av intervjuer. Denna strukturering har dock inte varit standardiserad 
(Patel & Davidson, 1994). Strukturering användes i olika situationer som 
kompletteringsfrågor, följdfrågor eller förklaringsfrågor, beroende på re-
spondenternas sätt att svara på frågor samt deras utsagor. Respondenters 
svar tolkades och sammanfattades flera gånger på plats. På så sätt minskades 
risken för missförstånd. 

Bandspelare och anteckningar användes under intervjuerna. Anteck-
ningarna användes för registrering av intressanta utsagor och beskrivning av 
respondenternas kroppsspråk (Kvale, 1997). Intervjutiderna varierade mellan 
50 och 85 minuter. 

Fyra intervjuer genomfördes med hjälp av tolk. Kommunikation med per-
soner som inte har tillräckligt bra språkkunskaper måste nödvändigtvis ske 
med hjälp av tolk. Att kommunicera med tolkars hjälp är dock inte problem-
fritt, särskilt när samtal berör komplexa upplevelser, känslor och tankar.  

En intervju fördes på engelska. Övriga intervjuer fördes antingen på 
svenska eller på utvärderarens modersmål. Kommunikation på engelska och 
svenska gick utan störningar, tack vare respondenternas goda språkkunska-
per. I vissa fall visade respondenter imponerande språkkunskaper. Deras 
utsagor kännetecknades av grammatiskt rätt språk, rikt ordförråd och välav-
vägda uttryck. 
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Intervjuer med anställda utformades som öppna riktade och frågorna ut-
formades efter följande huvudområden: 

� Kartläggning av personernas roller och metodik i projektet 

� Beskrivning av de anställdas erfarenheter av projektet 

� Försök att lyfta fram nya kunskaper om arbetet med asylsökande och 
flyktingar. 

Frågorna utformades även utifrån respondenternas roller i projektet. Även 
dessa intervjuers genomförande var beroende av respondenternas sätt att 
svara samt deras rapporterade erfarenheter och utsagor. Olika intervjuer fo-
kuserade på olika huvudområden. 

Bandspelare och anteckningar användes under intervjuerna. Anteckning-
arna användes för registrering av intressanta utsagor och beskrivning av re-
spondenternas kroppsspråk (Kvale, 1997). Intervjutiderna varierade mellan 
45 och 80 minuter. 

3.2.4 De kompletterande intervjuerna 

Beställarens önskemål var från början att utvärderingen skulle koncentrera 
sig på projektets insatser vid kommunplaceringssamtal med flyktingar. Där-
för betraktades bara personer som fått uppehållstillstånd och deltagit i kom-
munplaceringssamtal, som undersökningens population. 

Under pågående arbete med utvärderingen började jag få uppfattningen 
att MIA-insatser under väntetiden var lika värdefulla som insatser vid kom-
munplaceringssamtal. Jag insåg dessutom att tidigare undersökningar av 
flyktingar i Sverige försökte beskriva vikten av vardagsaktiviteter under vän-
tetiden (Brekke, 2004; Firnhaber, 2004). Flyktingar som fick hjälp med kom-
munplacering kunde rapportera enbart om upplevelser av vardagsaktiviteter 
inom den organiserade verksamheten eftersom ingen av dem hade någon 
erfarenhet från den öppna arbetsmarknaden. Asylsökande som fick hjälp via 
MIA-projektets första huvudområde fick chans att praktisera och arbeta även 
utanför Migrationsverkets organiserade verksamhet, d.v.s. på den öppna ar-
betsmarknaden. Därför ansåg jag att dessa personers upplevelser var alltför 
värdefulla för att utesluta ur utvärderingen. Att utesluta dessa upplevde jag 
som metodiskt icke försvarbart. 

Även om beställaren inte krävt att utvärderingen skall täcka projektets 
första huvudområde lika noggrant som det andra huvudområdet, bestämde 
jag att genomföra några kompletterande intervjuer för att kunna belysa asyl-
sökandes egna upplevelser av praktiker och arbeten på den öppna svenska 
arbetsmarknaden. Upplevelser från den öppna arbetsmarknaden skulle ge 
ännu en nyans i bilden av asylsökandes liv och situation. Dessa erfarenheter 
är relativt unika för just MIA-projektet och finns inte i några av mig kända 
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tidigare undersökningar om flyktingar. Därför beslöt jag trots tidsbristen att 
genomföra även dessa intervjuer. 

Detta kanske kan ses som ett exempel på hur utvärderingsuppdrag och 
forskning samspelar (jfr Karlsson, 1999 i avsnitt 3.1). Här har ett utvärde-
ringsuppdrag initierat ett forskningsprojekt. Forskningsprocessen har under 
arbetets gång genererat egna frågor och behov, vilka i sin tur överstiger ut-
värderingsuppdragets ambition. 

P.g.a. tidsbrist var det omöjligt att upprepa samma procedur som vid för-
sta urvalet. Inget missivbrev skickades till deltagare i de kompletterande in-
tervjuerna. Potentiella deltagare kontaktades med hjälp från handläggare på 
Migrationsverket. Mer om etiska ställningstaganden i avsnitt 3.5. 

De kompletterande intervjuerna genomfördes med samma ansats som 
den kvalitativa undersökningen. Intervjufrågorna koncentrerades i detta fall 
till följande huvudområden: 

� Upplevelser av och erfarenheter från den svenska arbetsmarknaden 

� Erfarenheters effekter i livet och i upplevelser av asylprocessen. 

3.3 Dataanalys

Material insamlat under förundersökningen sorterades med ambition att 
skapa en klar bild över projektets uppkomst, mål, förlopp och resultat. Mate-
rialet användes som grund till presentation av projektet i rapportens teoridel 
(avsnitt 2.1) och översikt över projektets resultat (avsnitt 4.1). Analys har 
gjorts mot så enkel organisering som möjligt. Visst material har bearbetats 
grafiskt. 

Material från undersökningen och från de kompletterande intervjuerna 
har analyserats med samma kvalitativa metoder. Merriam (1994) samt Hol-
me och Solvang (1997) skriver om organisering av insamlat material. Alla 
intervjuer skrevs ut i helheten och sorterades som enskilda dokument med 
två spalter. Alla dokument lästes och olika utsagor behandlades till menings-
koncentreringar (Kvale, 1997). Koncentreringarna skrevs i vänsterspalten. 
Detta kan ses som meningskategorisering (Kvale, 1997). Vid rapportering och 
analys användes alltid det ursprungliga materialet. Merriam (1994) skriver 
att utveckling av kategorier är en intuitiv process som även styrs av under-
sökningens syfte, forskarens vetenskapliga inriktning samt respondenternas 
utsagor. Kategorierna som skapades under analysen följer därför inte alltid 
frågornas indelning i olika områden. Respondenternas utsagor, tidigare 
forskning samt hela undersökningsprocessen har påverkat kategoriernas 
uppkomst. Kategorierna är ett resultat av både det explicita och det implicita 
innehållet i materialet. 
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Det insamlade och analyserade resultatet har diskuterats utifrån de redo-
visade teorierna, tidigare forskning samt min egen förförståelse. Ambitionen 
är att organisera och använda de nya kunskaperna som materialet erbjuder 
(se även avsnitt 3.4.2). 

3.4 Tillförlitlighet och validitet 

3.4.1 Tillförlitlighet 

Att diskutera kvalitativa studiers tillförlitlighet är viktigt. Lantz (1993) skriver 
att det är vanligt att man i kvalitativa studier försöker tona ner diskussionen 
om studiernas tillförlitlighet. Men en sådan diskussion är viktig och den har 
klara kriterier. För att kunna diskutera tillförlitlighet och validitet, vill jag an-
vända Kvales kriterier för kvalitativa studiers tillförlitlighet. Kvale (1997) re-
dovisar tre kriterier för de kvalitativa studiernas tillförlitlighet. Dessa är: 

1. Att fånga fenomenet 

2. Att tolka både det explicita och det implicita i materialet 

3. Att redovisa grunderna av sin tolkning. 

1. Inom de kvalitativa undersökningarna gäller det inte att bevisa någon all-
män giltighet, utan att förstå det undersökta fenomenet och att hjälpa andra 
att förstå det. En kategorisering av svaren minskar risken för misstolkningar 
(Kvale, 1997). Det är forskarens uppgift att använda den forskningsansats 
som säkrar att fenomenet fångas. Sedan är det viktigt att respondenternas 
svar tolkas på sådant sätt att fenomenet kan utläsas från de inkomna svaren. 

2. Man kan aldrig vara helt säker på att man helt har lyckats tolka det implici-
ta i materialet. Olika faktorer som t.ex. kommunikationens möjligheter och 
begränsningar, påverkar tolkningen av materialet. Det implicita är dels asyl-
sökandes behov som motiverar till deras handlande dels de anställdas tysta 
kunskap som kan ge råd för framtida åtgärder i liknande situationer. Forska-
rens uppgift är att komma åt båda. 

3. Tolkningen av det insamlade materialet är fenomenologisk. Respondenters 
upplevelser redovisas oförändrade (DePoy & Gitlin, 1999). Den enda tolk-
ningen som sker vid redovisningen är sammanfattande beskrivningar. Tolk-
ningen av resultatet sker utifrån motivationsteorier, min egen förförståelse 
samt utifrån resultat från tidigare forskning inom området. 

Det centrala för tillförlitlighet i kvalitativ forskning är tolkning av det insam-
lade materialet. Jag vill ändå lägga till frågan: På vilket sätt påverkar kom-
munikationen mellan forskaren och respondenter, forskarens möjligheter till 
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tolkning av materialet? Denna fråga känns särskilt viktig i den här studien 
eftersom flera av intervjuerna genomfördes med hjälp av tolk. 

3.4.2 Validitet

Den centrala frågan för varje vetenskaplig undersökning är: Hur används 
undersökningens resultat? Varje undersöknings resultat måste säga oss något 
mer än det som händer i en viss undersökt situation och lära oss något som 
är allmängiltigt. Larsson (2001) skriver: 

Den relativt ofta använda frasen att man inte kan dra slutsatser om andra fall än 
det studerade blir i allmänhet orimlig om man har anspråk på att bedriva forsk-
ning, som är meningsfull. Det måste i allmänhet finnas en ambition att dra slut-
satser, som har en mening utanför den enskilda studiens personer i tid och rum. 

Det är just av denna anledning man bedriver forskning. Man vill lära sig mer 
om verkligheten genom att undersöka förhållanden i en viss avgränsad situa-
tion. En vetenskaplig utvärdering är en undersökning som kan ge andra 
kunskaper förutom en beskrivning av det utvärderade fenomenet (Karlsson 
1999; 2004). 

Utifrån dessa tankar har jag diskuterat resultatet. Kunskaper som har 
samlats i arbetet med MIA-projektet kan användas i andra liknande projekt 
men även i arbetet med asylsökande och flyktingar i övrigt samt i samhälls-
debatten kring flykting- och invandrarfrågor. Merriam (1994) talar om extern 
validitet. I vilken utsträckning är ett visst forskningsresultat användbart i 
andra, mer eller mindre liknande situationer? 

Min förhoppning är också att kunskaperna samlade genom denna utvär-
dering skall kunna vara en hjälp i det framtida arbetet med asylsökande, 
flyktingar, invandring och integration, både vad gäller praktiskt arbete i olika 
situationer och beslutsfattande. 

Redan i intervjusituationerna försökte jag betona att respondenternas ut-
sagor innehåller värdefull information om hur samhällets olika åtgärder på-
verkar deras situation samt om vad som krävs för att situationen skall kunna 
förändras. Min förhoppning är att respondenterna har varit någorlunda 
medvetna om möjligheten att påverka sin situation. Den möjligheten vill jag 
gärna se i ljuset av teorier om empowerment där forskning ses som kommu-
nikation mellan individer som har makt och individer som påverkas med och 
av makten. Genom generalisering kan de inhämtade kunskaperna göras an-
vändbara, inte bara i några liknande projekt utan även för att belysa och för-
klara många viktiga frågor som berör asylsökande, flyktingar, invandring 
och integration. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Etiska ställningstaganden följer forskningsetiska principer publicerade av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1990). 

3.5.1 Informationskravet 

Alla deltagare informerades via ett missivbrev om syftet med utvärderingen, 
om deras roll i undersökningen samt om sättet att deltaga i undersökningen. 
Deltagarna informerades vid intervjutillfällen att deras utsagor enbart skulle 
användas i utvärderingen. 

Deltagare i de kompletterande intervjuerna informerades muntligt om 
syftet med utvärderingen samt om deras roll och sättet att deltaga i under-
sökningen. 

3.5.2 Samtyckeskravet

Samtliga deltagare informerades om att deras medverkan var helt frivillig 
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några som helst 
för dem negativa konsekvenser. Deltagarna informerades även om att under-
sökningen skulle att publiceras i form av en rapport. 

Alla deltagare informerades om att deras utsagor och andra uppgifter 
skulle behandlas helt anonymt. Några av deltagare frågade varför denna in-
formation upprepades både i missivbrevet och vid intervjutillfället. Jag för-
klarade att man i vetenskapliga undersökningar av hänsyn till deltagarna 
måste handla i enlighet med konfidentialitetskravet. 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

HSFR (1990) rekommenderar forskare att på ett effektivt sätt dölja deltagar-
nas identitet om det finns risk att deltagarna själva eller någon av deras anhö-
riga samt efterlevande skulle kunna uppleva undersökningen som kränkan-
de eller obehaglig. Att bedöma hur stor risken för sådana upplevelser är, 
upplever jag som mycket svårt. Därför valde jag att villkorslöst dölja alla del-
tagares identiteter. 

MIA-projektet var en avgränsad insats som pågick inom ett avgränsat 
geografiskt område och under en begränsad tid. Dock är det omöjligt för ut-
omstående att utröna vilka individer som fick hjälp genom detta projekt. 

För att effektivt dölja deltagarnas identitet använde jag påhittade namn i 
citat. Namnen är vanliga svenska namn slumpmässigt valda och slumpmäs-
sigt tilldelade individerna. De påhittade namnen avslöjar endast personens 
könstillhörighet och ingenting annat. 

Handläggarnas identitet döljs också. Det är känt vilka handläggare som 
har arbetat med MIA-projektet men det går inte att se i utvärderingens resul-
tat vem som har sagt vad. För att effektivt dölja handläggarnas identitet val-
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de jag att inte använda några namn överhuvudtaget. Läsaren kan bara se vil-
ken myndighet handläggaren arbetar på. 

Vid utskrivning av intervjuer använde jag andra koder. Dessa koder be-
stod av en kombination av bokstäver och siffror och kunde inte på något sätt 
förknippas med de verkliga personerna. Efter rapportens sammanställning 
förstördes utskrifterna av intervjuerna. Både ljudbärare och utskrifter total-
förstördes efter rapportens sammanställning. 

3.5.4 Nyttjandekravet

Material som har samlats under denna undersökning används enbart i denna 
undersökning och i utvärderingsrapporten. Efter rapportens sammanställ-
ning förstördes allt originalmaterial. 

3.6 Andra faktorer som påverkat metoden och genomförandet 

Att utförligt redovisa metod och genomförande upplever jag som mycket 
viktigt. På så sätt informeras andra forskare om hur materialet i den aktuella 
undersökningen kom till. De får då en möjlighet att bilda en egen uppfatt-
ning om undersökningens tillförlitlighet och kan bedöma resultatets använd-
barhet för egen forskning. 

MIA-projektet genomfördes inom två huvudområden: insatser under 
väntetiden och insatser vid kommunplacering. Min bedömning är att båda 
områden borde ha undersökts med likartade studier, både vad gäller forsk-
ningsmetod och omfattning. Omständigheten som omöjliggjorde en sådan 
undersökning var begränsade resurser, en halvtidstjänst under sex månader. 

En annan omständighet är faktum att det inte gick att skjuta upp tidpunk-
ten för utvärderingens inlämning. Den Europeiska flyktingfonden finansie-
rade projektet endast till ett visst datum. Av denna anledning fick inte något 
arbete med projektet eller med utvärderingen pågå efter det angivna datu-
met. Jag kan inte undgå en jämförelse med en högskoleuppsats eller en an-
nan typ av undersökning som inte har angiven deadline. I sådana fall kan 
man vid behov förlänga undersökningstiden för att genomföra alla åtgärder 
som forskaren upplever som nödvändiga. 

De två nämnda omständigheterna har lett till att jag inte hade möjlighet 
att genomföra undersökningen helt efter egna forskningsmetodiska behov. 

Den första åtgärden som inte gick som planerat är den delen av under-
sökningen som här har kallats för ”de kompletterande intervjuerna”. Dessa 
intervjuer skulle inte alls ha varit kompletterande utan en hel undersökning, 
parallell och likvärdig med den kvalitativa (huvud)undersökningen. Denna 
insikt utkristalliserade sig först under undersökningens förlopp eftersom alla 
diskussioner och samtal med beställaren gick kring insatser vid kommunpla-
ceringssamtal. I den här situationen måste man välja. Antingen koncentrerar 
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man sig på att undersöka insatser vid kommunplacering och prioriterar bort 
allt annat eller så undersöker man även projektets insatser mot arbetsmark-
naden med en kraftigt begränsad undersökning. Beställaren signalerade att 
en utvärdering som koncentrerar sig på projektets insatser vid kommunpla-
cering, skulle räcka gott och väl. För mig vägde metodiska skäl tyngre och jag 
valde det andra alternativet, alla svårigheter till trots. 

I en kvalitativ undersökning ger varje nytt material en ytterligare nyans åt 
resultatet och erbjuder en ny möjlighet att generera nya kunskaper. Detta 
gäller även begränsat material. Det hela insamlade materialet var kanske för 
stort för en undersökning av denna omfattning. Risken är därför att materia-
lets alla nyanser inte har lyfts fram och utnyttjats helt. 

Den tredje svårigheten var begränsad möjlighet att skicka ett missivbrev 
även till deltagare i de kompletterande intervjuerna. Dock har dessa deltaga-
re fått all nödvändig information muntligt. 
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4 Resultat
Här redovisas resultatet från den kvalitativa undersökningen med asylsökan-
de och flyktingar samt med handläggare som besvarade intervjuer. Förun-
dersökningen användes bara för att utvärderaren skall få en klarare bild över 
projektets gång samt över idéer, litteratur och erfarenhet som har lett till att 
projektet skapades (se avsnitt 3.2.2). Min egen förförståelse redovisas inte i 
resultatet utan används i diskussionen enbart som illustration för olika dis-
kussionsfrågor. 

4.1 Projektets verksamhet, mål och resultat 

Projektets mål och resultat kommer att redovisas i en uppföljning som sam-
manställs av projektsamordnaren. Därför ges här bara en översikt så att läsa-
ren bildar sig en uppfattning om projektets genomförande. 

MIA-projektet startade den 1 maj 2004. Projektet påbörjades redan i början 
av 2004 men pågick i full skala under perioden 1 maj 2004 – 30 april 2005. 
Projektet har arbetat inom två huvudområden: 

� Att förbereda asylsökande för en god integration genom att ge dem ar-
betsmarknadsinformation samt genom att skaffa och erbjuda praktik-
platser under väntetiden 

� Att öka möjligheter till en snabbare integration genom att erbjuda kom-
munplacering utifrån den enskildes möjligheter att få ett arbete inom 
eget yrke. 

Arbetsmarknadsinformation gavs till alla intresserade asylsökande som har 
studerat Svenska för invandrare (SFI). Efter informationen kunde asylsökan-
de anmäla sitt intresse för praktik på den öppna arbetsmarknaden. Arbets-
förmedlingens personal i projektet kartlade de intresserade asylsökandes 
kompetens. Kartläggningen blev ett underlag för mer detaljerad arbetsmark-
nadsinformation samt för PUT-samtal. Arbetsförmedlingens personal infor-
merade om asylsökandes chanser på den svenska arbetsmarknaden samt om 
arbetsmarknaden i olika delar av Sverige. 

Projektet har under projekttiden skaffat praktikplatser åt 80 personer.  
Praktiktiden var tre månader med möjlighet till förlängning. Ca 500 arbetsgi-
vare i Västmanland kontaktades av handläggare på Arbetsförmedlingen. 
Projektets eget mål var att placera minst tio asylsökande per månad på olika 
praktikplatser. Målet uppnåddes under de första månaderna. Efter att Migra-
tionsverket la ner vissa mottagningsenheter var det inte längre möjligt att 
uppnå målet.  Av dessa 80 har åtta personer erhållit ett arbete med lön. 
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Bara 7 av 80 personer som fick praktik är kvinnor. Orsaker till detta är en-
ligt projektsamordnarens uppföljning olika, bl.a. oordnad barnomsorg samt 
traditionella könsroller i flyktingfamiljerna (Gustavsson, 2005). Projektets 
styrgrupp har uppmärksammat detta och gett projektet uppdrag att arbeta 
för en jämnare könsfördelning bland praktikanter. 

Man beräknade att ca 150 personer skulle ha fått uppehållstillstånd under 
projekttiden. Vid tidpunkten för utvärderingens start hade bara 45 personer 
deltagit i kommunplaceringssamtal (under hela projekttiden 53 personer). 

4.2 Respondenter

Följande personer deltog i undersökningen. Nummer i parenteser är deltaga-
res åldrar. 

4.2.1 Förundersökningen 

� Projektsamordnaren Lasse Gustavsson. 

4.2.2 Den kvalitativa intervjuundersökningen 

Asylsökande: 

� John (25), en ensamstående man från Afrika (intervju med tolk), 

� Lars (32), en ensamstående man från Mellanöstern, 

� Annika (40), en ensamstående kvinna med tre barn, från Asien (intervju 
med tolk), 

� Björn (41) och Gunilla (40), ett äkta par man med två barn, från Asien (in-
tervju med tolk), 

� Lena (41), en gift kvinna med två barn, från Asien, 

� Kalle (45), en gift man med två barn, från Balkan, 

� Nisse (32), en gift man utan barn, från Asien (intervju med tolk). 

Anställda: 

� Två handläggare anställda på Arbetsförmedlingen, 

� Två handläggare anställda vid Migrationsverket, båda är projektets kon-
taktpersoner. 

4.2.3 De kompletterande intervjuerna 

Asylsökande: 

� Patrik (28), en gift man med två barn, från Balkan, 

� Jenny (24), en ogift kvinna från Balkan, 
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� Stefan (57) och Margareta (45), ett syskonpar från Asien. 

4.3 Kategorier

4.3.1 Upplevelser av väntetiden 

Alla respondenter rapporterar om tämligen negativa upplevelser av vänteti-
den. För respondenter varierar väntetiden mellan fem månader och fyra år. 
Alla är överens om att väntetiden är alltför lång. En man som väntat i fyra år 
säger: 

Kalle: All väntan som är längre än sex månader är inget annat än tortyr. 

Väntetiden beskrivs av några respondenter som bortkastad tid. En kvinna 
som väntat i tre år berättar: 

Annika: Det första som jag vill nämna är väntan. Olidlig väntan under tre års 
tid. Detta är en mycket lång tid. Dessa tre år har fallit bort från mitt liv och jag 
kan säga att de är förlorade. Jag kunde investera dem mycket bättre. 

En annan respondent uttrycker en liknande upplevelse: 

Kalle: Jag väntade i fyra år. Dessa år är bortkastade. När jag kom till Sverige 
trodde jag att jag började leva på nytt. Men det är först nu jag börjar leva på nytt. 
Jag klagar inte på den ekonomiska och sociala tryggheten som jag hade under des-
sa år men psykiskt är jag dödad. Dessutom känner jag att mina yrkeskunskaper 
försvann under denna långa tid. Mina kunskaper, krafter och förmågor är nu nära 
nollpunkten. 

Flera respondenter betonar att den ekonomiska tryggheten är bra. Några 
upplever att det känns bra att ha ett tak över huvudet medan andra uttrycker 
stark tacksamhet mot Sverige för möjligheten att leva så bra som asylsökan-
de.  

Huvudförklaringen till att väntetiden upplevs som bortkastad är passivi-
tet. Respondenter upplever att det inte sker någon utveckling under vänteti-
den. En person upplever att alla yrkeskunskaper försvann under den fyra år 
långa väntetiden. Dessutom upplever personen att han har blivit för gammal 
för att kunna återuppta sina gamla yrkesplaner. Detta ledde till att personen 
nu vill satsa på ”en snabbare karriär”.  

En annan upplevelse som kännetecknar väntetiden är hjälplöshet och 
oförmåga att på något sätt påverka sin situation. Alla personer upplever att 
det är psykiskt mycket påfrestande att inte veta hur och inte heller när ens 
eget asylärende kommer att lösas. Deltagarna upplever att de inte har kon-
troll över sina liv under väntetiden, vilket upplevs som mycket jobbigt och 
psykiskt påfrestande. En respondent säger: 

46 



Patrik: Att leva i ovissheten och inte kunna göra något är fasansfullt. Till och med 
min treårige son frågade ofta när vi skall få uppehållstillstånd. Ett treårigt barn! 

Två respondenter rapporterar om att de försökte påverka sin situation ge-
nom at arbeta med överklagan. 

Många respondenter upplever att ovissheten även påverkar motivationen. 
De har svårt att engagera krafter för att läsa svenska eller deltaga i andra dag-
liga aktiviteter. Några respondenter upplever att det känns meningslöst att 
lära sig svenska, särskilt om man inte får uppehållstillstånd.  

Kontakter med andra människor upplevs på olika sätt. Några responden-
ter upplevde att dessa kontakter var negativa, särskilt kontakter med perso-
ner som redan hade fått ett negativt besked från Migrationsverket. Sådana 
kontakter påminde om att man faktiskt kan få ett negativt besked från Migra-
tionsverket. En respondent upplevde att det var jobbigt att alla människor 
han träffat på mottagningsenheten hade fått negativt besked från Migra-
tionsverket. Han levde i en ständig känsla att det var hans tur att få ett nega-
tivt besked. En annan ensamstående man säger: 

Lars: På morgonen försökte jag tänka positivt. Under dagen träffar jag några som 
fått avslag från Migrationsverket. På kvällen tänker jag bara negativt. Allt blir 
bara svart eller vitt. 

Samma respondent berättar om rykten som man kan höra när man träffar 
andra. Ett av dessa rykten var att alla som lämnat sina pass avvisas lättare. 
Respondenten berättar: 

Lars: Jag levde flera veckor med mycket stark ångest och jag tänkte bara en tanke: 
Gud, hur kunde jag lämna mitt passport!? 

Andra respondenter upplevde att kontakter med andra människor var nytti-
ga, positiva och uppmuntrande. En ensamstående man berättar: 

John: I skolan träffade jag en man från mitt hemland. Han var i samma situation 
som jag. Då började vi samtala om samma saker. Ett viktigt tema var våra chanser 
att få uppehållstillstånd. Vi försökte uppmuntra varandra och vi sa ofta till var-
andra att allt kommer att ordna sig. Då blev jag litet gladare och piggare. 

En familj kom i kontakt med en kristen församling på orten. De upplevde att 
det var positivt att deras barn kunde leka med andra barn och att de fick en 
egen umgängeskrets. På så sätt fick de möjlighet diskutera om nyheter, yrket 
samt att leva ett liv som ”åtminstone liknar ett normalt liv”. 

Flera respondenter rapporterar om att deras hälsa försämrades kraftigt 
under väntetiden. Detta gäller särskilt psykisk hälsa. Respondenter rapporte-
rar om sömnsvårigheter, orolighet, försämrad skärpa. En respondent upp-
levde att skärpan och känslorna ibland var så slöa att han kände sig som ett 
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djur. En annan respondent berättar om att han började missbruka alkohol 
under väntetiden. Han fortsätter så här: 

Lars: I början tyckte jag om att cykla. Senare ville jag inte ens gå någonstans. Jag 
bara satt och tänkte på ingenting. Jag blev främmande för mig själv. 

Kontakter med handläggare på Migrationsverket upplevs på olika sätt. Någ-
ra deltagare upplever sina handläggare som omotiverade och ointresserade. 
En deltagare upplevde att hans handläggare lyssnade på honom bara av 
plikt och egentligen inte var intresserad av hans problem. En respondent sä-
ger att han träffat sin handläggare bara tre gånger under två år. En annan 
respondent upplevde också att det var svårt att komma i kontakt med sin 
handläggare: 

Annika: I början hade jag någorlunda bra kontakt med min handläggare. Senare 
försvann kontakten. Under en lång period trodde jag att jag var helt ensam och att 
alla kontakter med Migrationsverket var avslutade. 

Två respondenter lämnar två nästan helt identiska berättelser om mottagan-
det på Migrationsverkat. Bådas utsagor börjar så här: 

Annika (och även Lars): Om man behövde någon hjälp utsattes man för grundlig 
utfrågning. Personen i receptionen ville veta i förväg vilken hjälp man behövde av 
sin handläggare, varför man vill träffa handläggaren, vad var problemet o.s.v. 
Detta kändes mycket jobbigt. 

En av dessa två respondenter fortsätter så här: 

Lars: Jag kan inte förklara i receptionen, framför alla dessa människor, vad jag vill. 
Det är just därför jag vill träffa min handläggare. Men de förstod inte det. 

Några respondenter upplevde sina kontakter med handläggare mer positivt. 
Dessa respondenter uttrycker tacksamhet mot alla som arbetat med dem. 

Att tänka på sitt hemland, krig, politik och sina anhöriga är en del av vän-
tan i Sverige. Sådana tankar upplevs som negativa, ”svarta”. Två responden-
ter rapporterar om att dessa tankar inte försvann när de fick uppehållstill-
stånd. 

Jenny: Jag är jätteorolig för mina föräldrar som är kvar i hemlandet. Vi har ingen 
telefonkontakt eftersom fienden har saboterat hela telefoninätet. På nyheter hör 
man nästan ingenting. Kanske någon nyhet när något stort händer men jag vet 
inte hur de har det varje dag. 

Några respondenter kommer ihåg att väntetiden präglades av fattigdom. De 
upplever att de hade materiella svårigheter under hela väntetiden. 

Patrik: Väntetiden är ekonomiskt svår. Mina barn ber mig köpa leksaker eller nå-
got annat men jag måste hela tiden säga ifrån. Jag kan inte köpa någon dyrare lek-
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sak. Samtidigt kan jag inte hela tiden förklara att det inte går. Jag vill gå ut någon 
gång men det går inte. Jag kommer inte ihåg när jag senast var ute med min fru. 

En respondent berättar om att tron på gud hjälpte hela familjen att lättare 
överleva flykten från hemlandet och väntetiden. Utan tron på gud skulle de 
inte ha klarat av alla påfrestningar. De upplever att de i efterhand ser asylti-
den som en stor och lärorik upplevelse. 

Alla anställda i projektet är överens om att väntetiden måste bli kortare. 
De anställda upplever att väntetiden påverkar de asylsökandes psykiska häl-
sa, deras motivation till att lära sig svenska och deltaga i dagliga aktiviteter 
samt även deras val av kommun. Anställda har observerat hur asylsökandes 
hälsa, beteende och motivation påverkas av väntan. 

Handläggare Migrationsverket: Man får en svacka efter ungefär två år. Man or-
kar inte göra något, inte heller gå till någon praktik. Man orkar inte engagera sig i 
någonting. De sitter och tänker bara på sin situation. Många säger att de inte ens 
orkar tänka. Detta är en konsekvens av den långa väntan. Om inget negativ 
kommer så kan de komma igen och må bättre. De tänker, om det har gått så myck-
et tid då kan vi inte få ett negativt beslut nu. 

Anställda upplever också att det inte går så lång tid mellan asylsökandes an-
komst och det första negativa beslutet men att överklagningsprocess och 
omprövning av beslut förlänger väntetiden väsentligt. En av de anställda 
förklarar att långa handläggningstider beror på att de asylsökande inte läm-
nar sina identitetshandlingar. Detta gör att det är svårt att bevisa deras iden-
titet. Man är tvungen att göra många kontakter med hemlandet och med am-
bassaden. Samtidigt är alla länder inte alltid snabba med att leverera relevant 
information. 

De anställda i projektet upplever också att träffar med andra människor 
var positiva för asylsökande. De anställda har observerat att de asylsökande 
mådde bättre när de kunde dela väntans börda med andra. Samtidigt rappor-
terar anställda om att det händer att andra påverkas när någon får ett nega-
tivt beslut. 

Handläggare Migrationsverket: När någon får ett negativ, blir alla oroliga. Alla 
tänker, nu kommer det till mig också. Då gäller det att lugna ner folk litet grann. 

4.3.2 Upplevelser av vardagsaktiviteter: organiserad verksamhet, praktik/arbete 
och undervisning i svenska 

Den mest uttalade upplevelsen av vardagsaktiviteter generellt är, att dessa 
aktiviteter gör att man mår bättre. Alla respondenter som har talat om var-
dagsaktiviteter upplever att det som är bra med vardagsaktiviteter är att des-
sa gör att man kan glömma väntan och för en kort stund slippa sin oro för sitt 
ärende. 
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Patrik: Jag är ung och jag kan inte bara sitta hemma och vänta. Hade jag bara 
väntat och inte gjort någonting annat så hade jag säker blivit sjuk för länge sedan. 
Tänk dig, sitta hemma och vänta, vänta, vänta. Jag säger till dig, jag skulle bli ga-
len. Nu gör jag något bra och jag slipper tänka på mitt ärende. Jag ser hur min 
familj mår. När jag kommer hem halv fem kommer alla till mig och pratar bara om 
uppehållstillstånd. När skall vi få uppehållstillstånd? Vad gör vi om vi inte får 
det? Vad händer med oss då? Vart åker vi då? Så är det under hela kvällen tills 
jag lägger mig. Detta dödar mig men jag förstår att de inte kan tänka på något 
annat. Jag slipper de tankarna på jobbet men det gör inte de. Och deras tankar 
drabbar mig när jag kommer hem. 

En respondent upplevde en riktig förbättring av hälsan sedan hon började 
med sin praktik: 

Margareta: För mig är praktiken mycket viktig. Jag kan inte sitta hemma. Då 
lyssnar jag bara på radio. Jag oroar mig mycket för mina barn som är kvar i hem-
landet. De är vuxna men det gör ingen skillnad. Jag har tänkt på dem varje dag 
under tre år. Jag hade stora problem med hjärtat, blodtrycket och magen. Varje 
dag måste jag äta många tabletter. Sedan jag började med praktik så har det blivit 
mycket bättre med blodtrycket och ont i magen har försvunnit. 

Samtliga handläggare på Arbetsförmedlingen och på Migrationsverket upp-
lever att asylsökande som har någon typ av vardagsaktivitet mår märkbart 
bättre. En handläggare berättar om en asylsökande som mådde mycket dåligt 
efter att ha fått sitt första negativ. Hans arbetsgivare signalerade till honom 
att han behövdes och saknades på arbetsplatsen. Detta hjälpte asylsökanden 
att ”stanna kvar på fötterna”. 

En annan upplevelse av vardagsaktiviteter är att dessa gör att man känner 
sig nyttig. Att göra nytta och att aktivt bidra i samhället är en önskan som 
alla respondenter upprepar flera gånger och i olika utsagor. Några respon-
denter talar om att de känner sig värdelösa p.g.a. sin passivitet och p.g.a. att 
de inte har möjlighet att leva aktivt i samhället. 

Kalle: Under väntetiden känner man sig värdelös. Om man inte arbetar utan vän-
tar på att någon annan skall ta hand om ens eget uppehälle då är man inget annat 
än värdelös. Man är som förlamad. Återigen, jag klagar inte på den ekonomiska 
tryggheten. Men att inte kunna arbeta och tjäna för sig själv och sin familj, dödar. 

Stefan: Jag vill inte ta pengar från någon. Sverige skall inte betala för mitt uppe-
hälle. Jag vill betala skatt. Jag är van vid att arbeta och jag vill arbeta. Det har jag 
gjort sedan jag var liten. 

Björn: Att kunna arbeta, tjäna sitt uppehälle och kunna försörja sin familj är en 
bra känsla. Jag känner mig förödmjukad när jag måste ta emot ekonomisk hjälp. 
Vi är vuxna människor men känner oss som små barn. 
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En respondent som hade ett arbete med lön berättar med synlig stolthet om 
att han är oberoende av ekonomisk hjälp från Migrationsverket. Samma re-
spondent förklarar även att ekonomin har blivit litet bättre sedan han börjat 
arbete. Detta upplever han som mycket positivt även om skillnaden inte är så 
stor. 

En respondent rapporterar om att hon önskade att engagera sig i vardags-
aktiviteterna men att det var omöjligt p.g.a. att det inte fanns någon möjlighet 
att ordna barnomsorg. 

Annika: Större barn gick i något slags skola. Om man har ett litet barn måste man 
följa med barnet till förskolan, vilket gör att jag är låst hela dagarna och kan inte 
göra något överhuvudtaget. 

De flesta av respondenterna säger att de själva bad om att få deltaga i var-
dagsaktiviteter. Några respondenter förklarar att de på egen hand försökte 
hitta ett arbete eller en praktikplats, efter att ha varit kontakt med handlägga-
ren på Arbetsförmedlingen. En person berättar att hon och hennes make 
gjorde allt för att hitta ett arbete och på så sätt glömma sin vardag. 

Lena: Vi försökte hitta ett arbete. Inte för att tjäna pengar utan för att tillbringa 
tid någon annanstans och för att slippa tänka på vår situation. Vi bad om att få 
praktik inom vårt yrke men de sa att det var omöjligt utan uppehållstillstånd. 

En person berättar att han lyckats hitta ett arbete på egen hand: 

Patrik: Jag brukade handla i den affären. En dag frågade jag om jag kunde få prak-
tik i affären. De förklarade att de inte hade någon som kunde ta hand om mig. Vi 
fortsatte att samtala och de sa att de behövde hjälp med vissa saker. Jag erbjöd mig 
och de sa direkt att jag var välkommen att arbeta. 

Undervisning i svenska upplevs som en viktig aktivitet trots att många rap-
porterar om bristande motivation. Respondenterna upplever att undervis-
ning i svenska gav dem möjlighet att träffa nya människor, att lära sig språ-
ket och på så sätt kunna kommunicera med omgivningen samt att glömma 
sina tankar. 

John: När jag började gå i skolan och läsa svenska, började jag må bättre. Då kom 
jag också i kontakt med andra människor och det kändes inte så ensamt längre. 

Några respondenter berättar om sin bristfälliga motivation för vardagsaktivi-
teter. De upplever dock att behovet av kommunikation med omgivningen 
har gjort dem motiverade att lära sig svenska. 

Alla respondenter är överens om att man lär sig svenska mycket snabbare 
genom arbete och praktik än genom att läsa i skolan. 

Patrik: Jag gick i skolan men lärde mig ingenting. Jag satt där men ingenting gick 
in i huvud. Jag lärde mig allt när jag började arbeta. 
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Stefan: Jag gick i skolan. Där sitter en grupp som talar afrikanska, en grupp som 
talar arabiska och en grupp som talar mitt eget språk. Det är klart att man inte 
kan lära sig svenska. På jobbet träffar jag bara svenskar och jag måste prata 
svenska. Nu kommunicerar jag lätt på svenska. 

Att arbeta eller praktisera på den svenska arbetsmarknaden har gett andra 
positiva effekter. En deltagare berättar om att hon och hennes arbetsgivare 
blev goda vänner. 

Margareta: Nu är Eva och jag goda väninnor. Jag praktiserar inte längre hos hen-
ne men jag hälsar på henne mycket ofta. Vi umgås även med andra gemensamma 
vänner. 

Alla respondenter som arbetar eller praktiserar på den öppna arbetsmarkna-
den berättar om att arbetsgivare var mycket nöjda med deras arbete. Detta 
rapporterar både respondenter som arbetar med helt nya arbetsuppgifter och 
respondenter som arbetar inom sina egna yrken. En respondent berättar att 
hans arbetsgivare inte kunde erbjuda något arbete direkt efter praktiken men 
uttryckte sitt hopp om att respondenten skulle kunna komma tillbaka till fö-
retaget. En annan person rapporterar om att arbetsgivaren var så nöjd med 
hennes insatser att det var litet svårt att övertyga honom om att detta var 
hennes första möte med sådana arbetsuppgifter. En respondent upplevde att 
hans arbetsuppgifter var för enkla för honom. Han rapporterar om sin långa 
erfarenhet som fräsare och upplever att han kan sköta mycket mer avancera-
de maskiner än de som han sköter på sin praktik. Arbetsgivaren är mycket 
nöjd med hans arbete och har lovat en annan arbetsplats. Respondenten vän-
tar på besked om detta men uttrycker samtidigt stor glädje över att ha fått sin 
praktik. 

En respondent hade ingen yrkesutbildning och inte heller någon yrkeser-
farenhet när han kom till Sverige. Han hade avslutat bara fyra år av grund-
skolan. Genom MIA-projektet fick han möjlighet att praktisera inom ett visst 
yrke. Efter två veckors praktik och två månaders arbete inom yrket har han 
lärt sig att utöva yrket nästan helt självständigt. 

Patrik: Jag arbetade aldrig med det här. Jag lärde mig allt om yrket här i Sverige. 
Ännu kan jag inte allt men om två månader kommer jag att kunna allt som be-
hövs i det här yrket. 

En handläggare på Arbetsförmedlingen förklarar att praktik begränsas till 
högst tre månader. Man vill på så sätt förhindra att asylsökande utnyttjas 
som gratis arbetskraft. Handläggaren följer upp alla praktiker och arbeten 
och bekräftar att de asylsökande gör bra ifrån sig på sina arbetsplatser. Hand-
läggaren har observerat att de personer som är engagerade på arbetsmark-
naden får mycket goda språkkunskaper efter relativ kort tid. 
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Handläggaren förklarar att det inte alltid är lätt att få en praktikplats för 
asylsökande. I början är många arbetsgivare reserverade och accepterar inte 
så gärna asylsökande. Om en överenskommelse träffas och asylsökande bör-
jar praktisera blir arbetsgivare positiva till fortsatt samarbete.  

Handläggaren Af: Jag gör en snabb uppföljning efter ca två veckor. Vid den andra 
uppföljningen, efter ca två till tre månader, är arbetsgivare helt lyriska. De upp-
täcker att de hade helt fel i början. Det är då jag tycker mitt jobb är som roligast. 

I vissa fall måste praktik avbrytas p.g.a. regler som begränsar praktikanters 
delaktighet på arbetsplatsen. 

Handläggaren Af: Jag har upplevt att folk har varit på praktik och passat perfekt 
på arbetsplatsen men det hade inte gått så bra. Vi hade en läkare som ville visa vad 
han kan men han fick inte. Konflikter började bli så stora att vi fick avbryta. 

Handläggaren bekräftar att de asylsökande ordnar sina arbeten på egen 
hand. Handläggaren hjälper vid kontakter med arbetsgivare och med prak-
tikplatser. De asylsökande samtalar sedan själva om möjligheter till anställ-
ningar. Handläggaren upplever att asylsökande är en stor tillgång på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Handläggaren upplever också att asylsökande har en stark arbetsvilja och 
vill ”göra rätt för sig”. ”De vill försörja sig själva, de vill inte ha allmosor.” 
Några personer har tackat nej till praktik och önskade få riktiga arbeten. 
Denna upplevelse delar samtliga intervjuade handläggare. 

Det största problemet på den öppna arbetsmarknaden är asylsökande 
som gör ett bra arbete men får avslag från Utlänningsnämnden. I så fall får 
personen inte fortsätta med sitt arbete och arbetstillståndet dras tillbaka. Ar-
betsgivaren är skyldig att omedelbart friställa personen. Då måste både ar-
betsgivare och arbetskolleger avbryta sin goda relation med den aktuella per-
sonen, vilket många upplever som mycket svårt. Dessutom får arbetsgivare 
problem i produktionen p.g.a. att arbetsplatsen plötsligt blir tom. Dessa situa-
tioner har lett till stor besvikelse hos arbetsgivare även om handläggaren fle-
ra gånger har varnat för den här risken. 

Det har också hänt att asylsökande har arbetat villkor för a-kassa. Om per-
sonen får avslag och om personens arbetstillstånd dras tillbaka står personen 
inte till arbetsmarknadens förfogande. Därmed har personen inte heller nå-
gon rätt till ersättning från a-kassa.  

En handläggare på Arbetsförmedlingen och en handläggare på Migra-
tionsverket upplever att engagemang på den öppna arbetsmarknaden kan 
leda till att den engagerade individen börjar tro att engagemanget höjer indi-
videns chanser att få uppehållstillstånd. Även några deltagare/asylsökande 
upplever att man kan ha större chans att få uppehållstillstånd om man arbe-
tar eller praktiserar. 
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Handläggare Migrationsverket: Allt är litet tvetydigt. Alla som får praktikplats 
hoppas litet mer på att få stanna i Sverige. Särskilt om praktiken leder till arbete. 
Vi har haft en del som fick arbete. Sedan fick de utvisningsbeslut och det blev en 
himla uppståndelse. Även arbetsgivarna ville ha dem kvar. Jag tror att man blir 
invaggad i något slags säkerhet med det här. Vi hade stora problem med detta. Vi 
försöker att säga att detta bara är en praktikplats men jag undrar hur mycket av 
det budskapet når fram till personen. Men om man skulle lyckas att förklara detta 
då skulle besvikelsen vara mindre. 

Nisse: Vi hoppades på att få uppehållstillstånd. Våra grannar hjälpte personalen 
på förläggningen med olika saker. De fick sedan uppehållstillstånd. Grannen sa 
till oss att vi också kan få uppehållstillstånd om vi blir lydiga och om vi engagerar 
oss. 

Ingen av respondenterna upplever att det går att använda kunskaper förvär-
vade genom aktiviteter, vid eventuellt återvändande. En respondent förkla-
rar att det var svårt att föreställa sig på vilket sätt hon skulle kunna använda 
sin erfarenhet från praktiken, i sitt hemland. En deltagare menar att kunska-
perna går att använda utanför Sverige men inte i hemlandet eftersom något 
återvändande till hemlandet inte är möjligt. 

Alla intervjuade handläggare upplever att asylsökandes erfarenheter från 
olika vardagsaktiviteter blir en bra hjälp om de återvänder till sina hemlän-
der. Detta gäller särskilt personer som har bemästrat nya yrken. En handläg-
gare upplever att även kunskaper i svenska kan vara till nytta om asylsökan-
de skulle arbeta på sådana arbetsplatser där språkkunskaper behövs. 

4.3.3 Återvändande – ett hot 

Ingen av respondenterna accepterar återvändande som alternativ. De flesta 
förklarar att de flytt från krig och att det inte är möjligt att åka tillbaka till 
hemlandet. Samma omständighet rapporteras som orsak till att tanken på 
återvändande upplevs som ett hot och att alla överklagar negativt beslut från 
Migrationsverket. 

De flesta rapporterar om att de helt enkelt lever i hoppet om att få uppe-
hållstillstånd och tränger bort faktum att de kan få ett definitivt avslag från 
Utlänningsnämnden. Respondenter säger: 

Nisse: För en kort stund tänker jag på att ett negativt beslut är en realistisk möj-
lighet. Sedan vill jag inte längre tänka på det. 

John: Någon gång blir man påmind om att ett negativ beslut är möjligt men man 
vill inte ens tänka på det. Man bryr sig helt enkelt inte om den tanken. 

Gunilla: Alla våra tankar var förhoppningar om att få uppehållstillstånd. Det 
fanns inte plats för någon annan tanke. 
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De deltagare som har fått ett negativ upplever att denna händelse hade stres-
sat dem i mycket hög grad. Deltagare som har barn upplever också att det 
var extra svårt att dölja stressen för barnen. De berättar att ett negativ inte var 
ett acceptabelt alternativ utan var helt inställda på att överklaga beslutet och 
få uppehållstillstånd. Alla dessa deltagare säger att de har ägnat sig åt över-
klagan med stor kraft och att de var fast beslutna att lyckas. Flera upplever 
att arbetet med överklagan upptog alla deras tankar samt all energi och tid. 

Även handläggare har observerat att negativa beslut påverkar asylsökan-
de mycket negativt: 

Handläggare Migrationsverket: Man ser tydligt att folk som har varit jätteglada i 
början plötsligt börjar må jättedåligt när det får det första negativa beslutet. Man 
kan säga att de lever i en svår depression. 

Några respondenter har funderat litet mer om vad som händer om de måste 
lämna Sverige. Dessa respondenter har inte alltid någon plan om vad de 
skulle göra ifall de måste lämna Sverige. Några respondenter säger helt en-
kelt att de inte vet vad som skulle hända då. Två respondenter rapporterar 
om att deras ”reservplan” var att åka till ett annat land. En annan respondent 
tänkte på detta alternativ men upplevde att det var omöjligt att förverkliga 
denna plan eftersom han trodde att hans fingeravtryck fanns i alla europeis-
ka länder och att det därför var helt omöjligt att söka asyl i ett annat land om 
man blev avvisad från Sverige. 

Två deltagare upplevde att tanken om återvändande kändes extra svårt 
p.g.a. att deras barn redan hade rotat sig i Sverige. 

Björn: Barn kan inte ens förstå tanken om avslag. Allt de har finns här i Sverige. 
En gång nämnde jag återvändande för mina barn. Min son ville inte gå till skolan 
lång tid efter detta samtal. 

Gunilla: Många barn talar bara svenska. Barn vänjer sig till ett land i en viktig 
period i livet. När jag kom hit var mina barn 14. Nu är de snart 19. Det är omöj-
ligt för dem att riva upp alla band de byggde upp här. 

En respondent kommer ihåg att handläggaren på Migrationsverket påpeka-
de att väntetiden bara är en väntetid och ingenting annat: 

Nisse: När vi träffade vår assistent sa han till oss från början att vi inte skall pla-
nera något. Och inte heller köpa något. ”Ni har fortfarande inget uppehållstill-
stånd och ingen vet om ni någonsin får det. Det är bäst för er att inte hoppas för 
mycket på att få stanna här. Den här tiden är för er bara en väntetid.” 

Handläggare rapporterar om att det inte bara är vardagsaktiviteter som får 
asylsökande att hoppas mer på uppehållstillstånd. En person som opererades 
akut under väntetiden hoppades att han skall få stanna. När han fick ett ne-
gativ blev han mycket besviken och ”allt rasade för honom”. 
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4.3.4 Upplevelser av integration (vad behövs för en god integration?) 

Alla respondenter berättar att de flydde från krig och att den enda planen de 
hade när de kom till Sverige var att rädda sitt liv och få skydd i Sverige. 

Under väntetiden var integration en huvudtanke men denna tanke var 
ingen realistisk plan utan bara en önskedröm som man skapade på olika sätt. 
Först när man får permanent uppehållstillstånd kan man se en framtid och 
verkligen planera sitt framtida liv. 

Alla respondenters utsagor om framtiden i Sverige innehåller två domine-
rande planer: att skapa en framtid för barnen och att hitta ett arbete. Alla re-
spondenter som har barn talar mer om barnens framtid än om sin egen. Att 
hjälpa sina barn att få bra utbildning och bra arbete är vad alla respondenter 
med barn planerar. 

Den andra dominerande planen är att hitta ett arbete. Arbete står högt på 
alla respondenters prioriteringslistor och utgör huvuddelen i allas framtids-
planer. Flera respondenter berättar att det är lika viktigt att hitta ett arbete i 
Sverige som det var i hemlandet. Att ha ett arbete betyder för några respon-
denter att vara en självständig och oberoende person och ”att känna sig som 
vuxen”. Ett arbete betyder för respondenterna att ha stabil ekonomi, att ha 
hög status, att bli respekterad av människor, att kunna avancera i karriären, 
att arbeta med roliga och intressanta saker, att lösa olika uppgifter, att hjälpa 
andra människor, att realisera sig själv och att vara nyttig för samhället. 

Kalle: Vill man leva så måste man arbeta. 

John: för mig är ett arbete lika med bra integration. Med arbetet följer vänner, 
identitet, respekt, personlig utveckling och alla andra positiva saker. Jag vill ha en 
chans att arbeta, så fort som möjligt. 

Annika: Arbete sätter nivå på ens liv. Det beror på arbetet hur man mår och hur 
familjen mår. Får mig är det viktigt att realisera mig själv och hitta ett arbete 
inom mitt yrke. Jag ser det som en stor utmaning. 

En respondent planerar att hjälpa sina barn att få bra utbildning och senare 
bra arbete genom att själv hitta ett arbete så snart som möjligt. 

Kalle: Nu kan jag se mig och min familj i en trygg framtid. Men en viktig förut-
sättning för det är att jag och min fru hittar arbete så snart som möjligt. På så sätt 
kan jag hjälpa mina barn att få bra utbildning och att undvika droger. De skall 
också kunna försörja sig själva. De skall utvecklas moraliskt. 

Flera respondenter berättar att deras plan är att hitta ett arbete så snart som 
möjligt och på så sätt göra en insats för det land som hjälpt dem. Att göra rätt 
för sig och att leva självständigt är viktiga tankar för framtiden. Några re-
spondenter upplever att arbete är lika viktigt i Sverige som i hemlandet. 
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Personer som har fått tillfälliga uppehållstillstånd har fortfarande svårt 
med att planera framtiden. De känner sig inte mycket motiverade till en 
snabb och bra integration. De känner fortfarande att möjligheten att få lämna 
Sverige hotar. En respondent uttrycker det så här: 

Annika: Jag har fått två års uppehållstillstånd. Vad gör jag nu? Vad är logiken 
med detta? Skall jag nu satsa på språket och leva vidare eller skall jag bara vänta 
på vad som händer om två år? Skall jag först då kunna skapa några planer? Det 
här påverkar min motivation. En grundförutsättning för att kunna skapa planer 
är permanent uppehållstillstånd. Vad skall jag planera när jag inte vet vad som 
händer om två år? 

Gunilla: Det är nödvändigt att integreras men det är svårt när man hela tiden le-
ver i ovissheten. 

Alla respondenter upplever i övrigt att det är viktigt att integrera sig så 
snabbt som möjligt och är beredda att göra allt som krävs för att deras integ-
ration skall vara bra. 

Språk upplevs av alla intervjuade flyktingar som en viktig förutsättning 
för en god integration. 

Lena: Språkkunskaper är den första och den viktigaste förutsättningen för en god 
integration. Djupa kunskaper, inte ytliga. Jag som professionell person måste 
kunna samtala med mina kunder och kolleger. Olika situationer kräver olika kun-
skapsnivåer. Med kolleger talar jag fackspråk. Språkkunskaper är som syre i luf-
ten. Det är omöjligt att leva utan språket.  

Björn: Vi har sett ett TV-program där en egen företagare som kommer från Bos-
nien och Hercegovina, sa att man måste kunna språket om man vill lyckas i sam-
hället. 

En respondent upplever att bristande språkkunskaper är ett stort hinder för 
integration. Dock skall alla individer få chans att arbeta innan de lär sig språ-
ket. Respondenten menar att individer har sina yrkeskunskaper även om de 
ännu inte kan använda svenska. Individer med goda yrkeskunskaper kan 
klara sig på engelska. Svenska kan man lära sig genom att arbeta. 

Lars: en tandläkare från Ryssland till exempel, måste först börja arbeta. Sedan kan 
han lära sig svenska. 

Möjligheten att få deltaga i vardagsaktiviteter under väntetiden upplevs ock-
så som en stor hjälp i integrationsprocessen, särskilt om man får möjlighet att 
praktisera eller arbeta inom sitt yrke. 

Lena: Det är viktigt att man får arbeta inom sitt yrke. Man får inte förlora tid. Får 
man sedan uppehållstillstånd så är man från början klar för arbetsmarknaden. 
Medan man väntar slipper man sitta hemma och må dåligt. Man utvecklar sig 
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både språkmässigt och yrkesmässigt. Man får möjlighet att läsa facklitteratur och 
att få alla nyheter inom sin bransch. Man belastar sina hjärnceller och upprätthål-
ler sina kunskaper. 

En respondent menar att kunskaper som individer har med sig skall använ-
das så mycket som möjligt. Han upplever att kunskaper som individer har 
med sig är den bästa hjälpen i integrationsprocessen. En annan respondent 
menar att yrkeskunskaper inom olika yrken är likadana i Sverige som i andra 
länder. Därför bör tidigare erfarenhet användas för en snabbare integration.  

Respondenterna upplever också att de har stort behov av att lära sig hur 
det svenska samhället fungerar, vad deras rättigheter och skyldigheter är 
samt hur man på det lättaste sättet hittar arbete och uppnår ett självständigt 
liv. Respondenter uttrycker behov av hjälp för att lära sig mer om samhället. 

Eget engagemang, aktivt deltagande och brinnande intresse är andra fak-
torer som respondenter nämner som förutsättningar för en snabb integration. 

Nisse: Samhället har gett mig allt jag behövde. Nu är det upp till mig att förverk-
liga min integration. Allt beror på individen. Man måste anstränga sig för att 
lyckas. 

4.3.5 Upplevelser av MIA 

I den här kategorin redovisas bara hur deltagare/flyktingar upplever MIA-
insatser vid kommunplaceringssamtal. Upplevelser av MIA-insatser mot ar-
betsmarknaden redovisas i avsnittet 4.3.2 och handläggarnas utsagor om 
MIA redovisas i avsnittet 4.3.7. 

Alla deltagare kommer ihåg kommunplaceringssamtal. Några deltagare 
kunde beskriva samtalen i detalj. Deltagarna kommer också ihåg samtal med 
handläggare på Arbetsförmedlingen där man diskuterade yrkeskompetens 
och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. 

Deltagarna uttalar sig på olika sätt om hjälpen de fick via MIA-projektet. 
Några deltagare upplever att kommunplacering via MIA-projektet var ett 
lyckat val och att insatsen har hjälpt dem i integrationsprocessen. 

Lena: Vi fick en oerhört fin plats att bo i. Området är vackert, naturen är vacker. 
Jag upplever det som en förunderlig skönhet. Som i en saga. Alla vet att det tar 
lång tid innan man får arbete inom vårt yrke i Sverige. Oavsett kunskaper och er-
farenhet så tar det minst tre år innan man får arbeta. Ibland kan det ta fyra eller 
fem år. Här fick vi chans att klara av allt på mycket kortare tid. Redan efter sex 
månader kan vi börja med provtjänstgöring. Efter ytterligare sex månader kan vi 
arbeta självständigt. Här har erfarenhet betydelse. Det är svårt men det lönar sig 
redan. Vi är så lyckliga. Vi tackar alla som hjälpt oss att komma hit. 

Lena: Denna stad gav oss allt som våra handläggare har lovat. Den här staden är 
den bästa platsen på jorden. Vårt liv är nu ordnat på det bästa möjliga sättet. 
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Nisse: Handläggaren från Arbetsförmedlingen var mycket kunnig och jag är glad 
för att jag fick komma hit. Jag har fått den hjälp jag har hoppats på. Först började 
jag på SFI. I samma hus finns andra utbildningar där jag kan fortsätta. 

Fler deltagare uttryckte tacksamhet mot alla som hjälpt dem med kommun-
placering och alla som bryr sig om deras situation. Några deltagare känner 
att det är för tidigt att säga om deras val av kommun var rätt.  

4.3.6 Hur väljs bosättningskommun? 

Respondenterna förklarar på olika sätt varför de har valt de kommuner där 
de just nu bor. Tre av de intervjuade flyktingarna valde den kommun som 
föreslogs av genom MIA. 

En respondent ville från början bosätta sig i en stor stad i Mellansverige 
där han hade några landsmän. MIA-handläggare analyserade hans kompe-
tensprofil och samtalade med honom om hans framtidsplaner. Eftersom han 
ville utbilda sig inom IT föreslog handläggaren en mindre stad i närheten av 
två större universitetscentra. Man kan relativt lätt pendla till båda städerna. 
Respondenten accepterade förslaget och valde bort möjligheten att bo nära 
sina landsmän. Vid tidpunkten för intervjun läste han svenska och upplevde 
att allt gick enligt hans egna planer. 

En respondent var utbildad och erfaren yrkesförare när han kom till Sve-
rige. Efter samtal och analys föreslog MIA-handläggare en stad i södra Sveri-
ge där det fanns bra utbildnings- och anställningsmöjligheter för chaufförer. 
Respondenten accepterade förslaget. Vid tidpunkten för intervjun läste han 
svenska. Han rapporterar om att han inte vill fortsätta som yrkesförare utan 
vill satsa på ett annat yrke. Möjligheter för en karriär inom detta yrke är lika 
stora i staden. 

En respondent berättar utförligt om sina samtal med MIA-handläggare. 
Efter att ha fått kommunlistan gick hon till Arbetsförmedlingen för att träffa 
handläggaren igen och diskutera en möjlighet. Hon och hennes make läste 
kommunlistan och såg ordet ”projekt” vid en kommun. De läste också om att 
kommunen välkomnade personer med deras yrke. Vid samtal fick de veta att 
projektet gick ut på att hjälpa personer med deras yrke att snabbare genomgå 
föreskrivna utbildningar och börja arbeta. Handläggare på Arbetsförmed-
lingen förklarade också att inget hindrade paret från att välja denna kommun 
och flytta dit. Paret diskuterade saken hemma och beslöt att acceptera detta 
förslag från kommunlistan. 

Lena: Innerst inne kände vi att det var något speciellt med denna kommun. Ordet 
”projekt” stod vid kommunens namn och då kände vi att detta inte kan vara en 
vanlig väg till vårt yrke. Så det var ordet ”projekt” som var nyckelord (skrattar 
glatt). 
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Dessa respondenter hade olika långa väntetider bakom sig: Lena tre år, John 
nio månader, Nisse arton månader. 

Andra respondenter valde en annan kommun än den (de) som föreslagits 
av MIA-handläggare. Sådana val förklarar respondenterna på olika sätt. 
Några respondenter nämner flera olika resonemang i samspel. 

En respondent berättar att hon valde att stanna kvar i samma kommun 
där hon bodde som asylsökande. Anledning till detta var att en familj som 
kom från samma land bosatte sig i kommunen. Respondenten upplevde att 
det var viktigt att ha dessa landsmän i närheten. 

Annika: Vi är inga släktingar och inte några goda vänner heller. Vi träffades här 
och blev bekanta. Men det är mycket viktigt för mig att ha dem i närheten. Jag kan 
nästan ingen svenska och kan inte klara mig själv. Tänk om jag plötsligt blir sjuk. 
Vem skulle hjälpa mig? Vem skall jag ringa till? Eller om jag skulle behöva åka 
till akuten med något av barnen, vem skulle ta hand om mina andra barn? Att ha 
dem här känns tryggt för mig. Dessutom är det viktigt att kunna träffa en männi-
ska som man kan kommunicera med. 

En respondent som valde kommun i linje med projektets förslag förklarar att 
det var viktigt att ha några landsmän omkring sig. Respondenten träffade en 
landsmaninna under väntetiden och fick genom henne nyttig information 
om samhället, om olika vägar till arbete samt många nyttiga råd. Tack vare 
informationen från landsmaninnan kunde respondenten se goda möjligheter 
i den kommunen som föreslagits av MIA-handläggare. 

Några respondenter vill inte lämna den kommun där de har bott under 
sin väntetid. Respondenterna förklarar att de har vant sig vid ”sin” stad och 
att de därför inte vill flytta. Respondenter som tänker på detta sätt är de som 
länge väntat på uppehållstillstånd: Kalle fyra år, Björn och Gunilla fyra år. 
Dessa respondenter förklarar också att de är säkra på att de lätt kan hitta ett 
arbete även i sin stad. Två av dessa respondenter upplever att deras val var 
helt i linje med projektets förslag. 

Kalle: Jag har bott i den här kommunen i fyra år. Efter fyra år är jag etablerad i 
den här staden, jag känner staden väl, här har jag mina vänner, mina läkare och 
jag vill stanna här. 

Samma respondent har valt bort en annan kommun, i vilken hans släktingar 
bodde, för att stanna i kommunen där han själv hade bott under fyra år. 

Respondenter som arbetar och praktiserar på den öppna arbetsmarkna-
den säger också att de gärna fortsätter att bo i samma städer om de får uppe-
hållstillstånd. De berättar om att de känner sina städer, att de har fått vänner 
och att de är nöjda med de arbeten som de redan har fått. 

Många respondenter säger att de sätter barnens intressen framför sina 
egna. De upplever att det är viktigare att se till att deras barn får en bra ut-
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bildning än att de själva hittar ett arbete. Några respondenter säger att de 
bara har tänkt på barnens utbildningsmöjligheter när de valde bosättnings-
kommun. En respondent upplever att han kan ordna sina barns framtid ge-
nom att först själv hitta ett arbete. 

Annika: I första hand vill jag se mina barn lyckliga. Jag vill att de skall få utbild-
ning och kunna integreras i samhället. 

Ett annat skäl till att respondenter väljer mot projektets förslag är att de upp-
lever att handläggare bara diskuterar om möjligheter på arbetsmarknaden 
men erbjuder aldrig några konkreta anställningar. 

Björn: Det fanns inga garantier för något arbete. Det är en sak att diskutera chan-
ser och en annan sak att bli erbjuden ett arbete. Att inte få ett konkret erbjudande 
kändes inte särskilt tryggt. Det var för många ”om” och ”om” och ”om”. Jag val-
de att bo nära släktingar. Ett konkret jobberbjudande skulle få mig att ändra mig. 

Många respondenter upplevde att det fanns för få kommuner att välja bland. 
Många av kommunerna från kommunlistan hade redan signalerat att de inte 
kunde ta emot fler flyktingar. 

Handläggarnas förståelse av sökandes sätt att välja kommun bekräftar i 
stort sett sökandes alla utsagor. Alla handläggare upplever att närhet till släk-
tingar och landsmän mycket starkt påverkar sökandes val av kommun. 

Handläggare Af: Att känna någon i en kommun är en stark kraft. Sökande vill bo 
nära sina landsmän eller släktingar. 

Handläggare Migrationsverket: Jag skulle också välja att bo nära släktingar. 

Handläggare Af: Släktingar gäller! Man vill bo nära sina släktingar och det är det 
som gäller. 

Handläggarna upplever också att den långa väntetiden leder till att många 
flyktingar har svårt att flytta och väljer att bo i samma stad där de bott under 
väntetiden.  

Handläggare Af: Skulle väntetiden vara kortare så skulle de inte hinna rota sig 
här och få vänner och bekanta. Då är det lättare att flytta. Tid är avgörande. Det 
har jag lärt mig. Skulle tiden förkortas så skulle alla saker falla på sin plats. Man 
skulle vänta högst fyra eller sex månader. 

Handläggare Migrationsverket: När en person har varit i Sverige under lång tid 
så har man skapat sitt kontaktnät, fått sina vänner och en social trygghet på ett 
visst ställe. Då är det inte lätt att flytta till ett annat ställe. 

Handläggarna har också noterat att flyktingar tänker mer på sina barn än på 
sin egen karriär. 
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Handläggare Migrationsverket: De säger inte rent ut att de väljer barn framför 
jobb. Men den enda diskussionen man för är var finns möjligheter för barn. 

Även handläggare upplever att kommunlistan krymper med tiden och att 
det är en stor begränsning för PUT-samtal. 

Handläggare Af: Jag får från Migrationsverket listan över kommuner som tar 
emot flyktingar. I början ser det bra ut, fram till maj. Då finns det gott om platser. 
Men senare blir det svårt att hitta platser, vilket gör att man ibland känner att 
man kommer med dubbla budskap. Vissa personer har sådana yrken som har en 
framtid i kommuner som inte tar emot, till exempel Stockholm. 

Handläggarna talar om att diskussioner om jobbmöjligheter inte upplevs av 
flyktingar som starka argument i PUT-samtalen. Handläggarna menar att 
konkreta jobberbjudanden skulle få flyktingar att i större utsträckning välja 
kommuner i enlighet med projektets förslag. 

Handläggare Af: Ett sätt att få dem att välja de här kommunerna är att komma 
med ett konkret arbete. För dem väger möjligheter inte lika tungt som färdiga ar-
beten. Då chansar de och tror att de ordnar ett arbete även här. 

De intervjuade handläggarna upplever att det finns fler faktorer som påver-
kar flyktingarnas val. En av dessa faktorer är relativt bristfällig information 
om kommuner som föreslås av projektet. Handläggarna menar att flyktingar 
inte får tillräckligt med information om potentiella bosättningskommuner. 
Vet man för litet om en kommun har man svårt att se kommunen som sin 
bosättningskommun. 

Handläggare Migrationsverket: Just nu vet de ingenting om de föreslagna kom-
munerna, var de ligger, hur det är att bo där. Det var någon som frågade var det 
ligger. Då fick man förklara så gott man kunde. Vi diskuterade om vi skulle an-
vända Internet eller att lägga den biten på sökande, att söka mer information om 
kommuner.  

Handläggare Migrationsverket: Om jag börjar med mig själv. Jag är född i det här 
landet men jag vill själv inte flytta till ett ställe utan att undersöka hur det ser ut, 
hurudana är kommunikationer osv. För en som har bott här i bara ett par år är det 
ännu svårare. 

Handläggarna upplever också att man börjar diskutera kommunplacering 
lite för sent. Om denna diskussion skulle påbörjas tidigare så skulle flykting-
ar ha mer tid för att skaffa information om olika potentiella bosättnings-
kommuner. Dessutom är det lite svårt att diskutera jobbmöjligheter under 
den perioden då flyktingar måste lösa många andra praktiska saker. En 
handläggare upplevde att flyktingar måste tänka på många saker samtidigt, 
vilket gör att de inte är så mottagliga för information om jobbmöjligheter. 
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Dessutom vill handläggare på Migrationsverket lösa kommunplacering så 
snart som möjligt. P.g.a. arbetsbelastningen har de inte möjlighet att ge flyk-
tingarna mer tid för kommunplaceringsprocessen. 

Handläggare Migrationsverket: Jag undrar om man inte skulle ha samtal tidigare. 
Man skall förbereda folk på att det här skulle hända. Får man uppehållstillstånd så 
händer det här och att man har detta med sig hela tiden. Man förbereds för att väl-
ja kommunplacering utifrån möjligheter till jobb inte utifrån önskan att bo i en 
storstad. 

Handläggare Migrationsverket: Alla vi vill att flyttet skall gå fort. Man har över 
hundra ärenden på sitt bord. Några skall utvisas, andra har negativa beslut. Det 
är bra att bli av med dem som skall flytta så får man mer tid för de svåra ärendena, 
även om dessa är mycket tråkigare. 

Handläggarna upplevde samtidigt att det var omöjligt att påbörja kommun-
placeringssamtal i ett tidigare skede eftersom detta skulle strida mot kravet 
att tanken om återvändande skall prioriteras. Handläggarna upplever att 
kommunplaceringssamtal bara skulle förstärka asylsökandes förhoppningar 
om uppehållstillstånd. 

Handläggare Migrationsverket: Man skall påbörja diskussionen om bosättning ti-
digare under asylprocessen. Med det motsätter sig mot hur vi skall jobba på mig-
rationsverket: mot återvändande. Så det är svårt. Men det skulle vara ett bra al-
ternativ: att diskutera bosättning i god tid. Man skall kanske ha längre tid mellan 
två PUT-samtal. Men då tror jag att våra uppdragsgivare skall vara arga på oss 
eftersom det handlar så mycket om att folk skall åka hem. Det fanns idéer om att 
diskutera bosättning redan under väntetiden. Men vi fick klart från början att vi 
inte skulle arbeta så. 

4.3.7 Arbetsmetoder inom MIA-projektet 

Handläggarna berättade om sina upplevelser av arbetsmetoder inom MIA. I 
denna kategori samlas deras erfarenheter av MIA-projektet. 

MIA-projektet upplevs som en helt ny arbetsmetod. Handläggarna upp-
lever att man inom MIA tänkte på ett nytt sätt. Tidigare funderade man ut-
ifrån kommunlistan och sökte helt enkelt efter lediga platser. Inom MIA-
projektet försökte man i första hand tänka på flyktingarnas framtida möjlig-
heter att hitta egen försörjning. 

Handläggarna upplever att det i början var svårt att hitta rätta arbetsme-
toder. Det var svårt att fördela ansvarsområden mellan Arbetsförmedlingen 
och Migrationsverket. I början var det litet svårt att presentera projektet till 
flyktingar vilket kunde leda till att presentationer var röriga och otydliga. 

Handläggarna upplever att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket har fungerat mycket bra. De är nöjda med varandras insat-
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ser och med sättet på vilket handläggare från olika myndigheter har samar-
betat med varandra. När arbetet redan var i gång tyckte handläggarna att 
rollfördelningen mellan handläggare från två myndigheter har gjorts på det 
mest optimala sättet med tanke på myndigheternas olika ansvarsområden. 

Handläggare på Arbetsförmedlingen har arbetat med kartläggning av 
asylsökandes kompetens. Man har använt tidigare kartläggningar bara delvis 
och man har gjort nya kartläggningar med Arbetsförmedlingens metoder. 
Handläggare på Arbetsförmedlingen försökte också att jämföra synen på ett 
visst yrke i Sverige och i sökandes hemland. 

Vid praktikanskaffning har handläggare på Arbetsförmedlingen varit 
noggranna med att involvera branschorganisationer både för att informera 
om de pågående programmen och för att inhämta en bättre bild av efterfrå-
gan på arbetsmarknaden. För att informera om efterfrågan på arbetsmarkna-
den har handläggare i övrigt använt Arbetsmarknadsverkets prognoser. 

Några metoder har utvecklats under projektets tid. Arbetsförmedlingen 
föreslog alltid kommunplacering efter möjligheter till arbete, även när hand-
läggare visste att de föreslagna kommunerna inte längre hade några lediga 
platser. En handläggare på Migrationsverket upplevde detta som positivt och 
tyckte att man i det läget skulle koppla in även Integrationsverket. Integra-
tionsverket skulle arbeta mot de föreslagna kommunerna och få dem att ta 
emot personen i alla fall. 

Samtal inför praktik genomfördes alltid utan tolk. På så sätt kunde hand-
läggaren bedöma den asylsökandes språkkunskaper. Arbetsgivaren kunde få 
bättre information om personens kompetens. 

Efter praktiktiden på den öppna arbetsmarknaden skulle varje arbetsgiva-
re skriva ett praktikintyg. Praktikanter anmodades att hålla kontakten med 
arbetsgivaren levande och att be arbetsgivaren ställa upp i framtiden som 
referensperson. Att ha ett rekommendationsbrev och referenser från en prak-
tikplats är viktigt för individens framtida framgång på arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingens ambition var att praktikplatser på den öppna arbets-
marknaden skulle vara en riktig förberedelse för ett yrkesliv i Sverige. 

Handläggarna upplever också att det är mycket fruktbart att båda myn-
digheterna är involverade i samma processer. De två myndigheterna har 
möjlighet att belysa flyktingars situation från två olika perspektiv. Detta gör 
hela kommunplaceringsprocessen mer komplett.  

Handläggare Migrationsverket: Det hade inte fungerat lika bra om Af hade träffat 
sökande själva. Så här visste vi att vi arbetar mot samma sak. Både jag och hand-
läggare på Af fick all relevant information på en gång. 

Dessutom upplevs det som positivt att handläggare från de två myndighe-
terna fick möjlighet att lära sig mer om varandras arbete och ansvarsområ-
den. 
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MIA-projektet upplevs också som ett bra sätt att implementera Överens-
kommelsen mellan olika myndigheter om utveckling av introduktionen för 
flyktingar och andra invandrare (2003). Handläggarna upplever att arbetet 
inom MIA-projektet ledde till att de själva lärde sig mer om överenskommel-
sen. En handläggare från Migrationsverket upplever att man inom myndig-
heten inte tänker på överenskommelsen i vardagsarbetet. Inom MIA-
projektet arbetade man aktivt i linje med överenskommelsen och man var 
medveten om dess innehåll och budskap. 

Handläggare Migrationsverket: Det här projektet är hur vi egentligen skall arbeta. 
Det finns redan instruktioner om att vi skall samarbeta med Arbetsförmedlingen. 
Det var projektet som fick oss att börja samarbeta med Arbetsförmedlingen på rik-
tigt. Projektet startade samarbetet med Arbetsförmedlingen. 

MIA-projektet som metod upplevs som en mycket positiv och nyttig metod 
samt som ett sätt att kraftigt påskynda integrationsprocessen. Alla handläg-
gare upplever att MIA-metoden bör användas i fortsättningen, utvecklas vi-
dare och spridas. 

Handläggarna menar att ytterliggare en uppföljning av MIA-projektet bör 
göras litet längre fram i tiden. Då skulle man få möjlighet att se hur insatser-
na inom MIA har påverkat flyktingarnas liv i ett längre perspektiv. Några 
metoder inom projektet bör modifieras i framtiden enligt de intervjuade 
handläggarna. 

Handläggarna upplever att asylsökande inte får någon ekonomisk hjälp 
under tiden de praktiserar på den öppna arbetsmarknaden. Att praktisera 
utanför den organiserade verksamheten kan ibland orsaka extra kostnader 
för de asylsökande. Att äta lunch är dyrt för asylsökande. Detta bekräftas 
även av en intervjuad asylsökande som klagade på att det var svårt att göra i 
ordning lunch varje dag och att det samtidigt var dyrt att äta ute. Den asyl-
sökande klagade över sin dåliga ekonomi och önskade att få något slags stöd 
under praktiktiden. Dock ersätter Migrationsverket resekostnader i samband 
med praktik. 

De asylsökande praktiserar med vanliga åttatimmars arbetsdagar, ibland 
även med schemalagda arbetstider, utan någon som helst extra ersättning. 
Deras insatser på praktikplatserna är bra. Handläggaren upplever att ett ext-
ra bidrag skall betalas till dem som arbetar utanför den organiserade verk-
samheten, på samma sätt som det finns avdrag för frånvaro från aktiviteter. 
Sådana bidrag skulle motivera fler personer till att mer aktivt söka praktik-
platser. 

Handläggarna upplever också att alla asylsökande med intressanta yrken 
skall anmodas att söka praktik på den öppna arbetsmarknaden. Att praktise-
ra på den öppna arbetsmarknaden är på många olika sätt bra för asylsökan-
de. Om man tackar nej till den möjligheten skall man få en chans att förklara 
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varför man inte är intresserad av en praktikplats eller varför man inte är int-
resserad av att diskutera den möjligheten med Arbetsförmedlingen. Hand-
läggarna på Arbetsförmedlingen upplever att det är mycket viktigt att varje 
individ engageras så tidigt som möjligt i förberedelser för framtida yrkesliv i 
Sverige. Därför bör varje individ få signal från Migrationsverket om att ”man 
förväntas att ställa upp på praktik och att försöka att aktivera sig”. I annat fall 
är det bara frivilliga som skickas till praktikplatser och kan straffas med av-
drag för frånvaro. De som inte är frivilliga kan inte heller bli straffade för nå-
gon frånvaro. 

En annan svårighet är att sökande som gör bra ifrån sig på praktikplatser 
inte får någon bättre chans för uppehållstillstånd. Eventuell arbetskraftsin-
vandring skall enligt handläggarna, i första hand rekryteras från asylsökan-
de. Har man inte möjlighet att få uppehållstillstånd som flykting eller av hu-
manitära skäl, skall man då bli bedömd som eventuell arbetskraft. I så fall 
kan arbetsmarknaden få stor nytta av projektets förberedande fas. I vissa fall 
blir asylsökande klara för arbetsmarknaden redan när de får uppehållstill-
stånd. De kan tala flytande svenska, de har redan rotat sig såväl på arbets-
marknaden som i samhället och i vissa fall har de redan ordnat långvariga 
arbeten. Dessa är mer intressanta som arbetskraft än de personer som precis 
har invandrat. 

I samband med det har handläggarna observerat att Landstinget i Väst-
manland importerar läkare från Polen och att andra landsting importerar lä-
kare från Spanien. Dessa importerade läkare utbildas i språk och förbereds 
för arbete som läkare i Sverige. Läkare som samtidigt är asylsökande får inte 
en möjlighet att utbilda sig till läkartjänst under väntetiden. De är inte ens 
välkomna som praktikanter. Efter att ha fått uppehållstillstånd måste läkar-
flyktingar genomgå mycket längre utbildningar än de importerade läkarna 
trots att deras kompetens inte är sämre. Handläggarna illustrerar detta med 
tre fall. En professor i kirurgi, välkänd i England och Tyskland, en professor i 
ortopedi som har publicerat flera böcker i USA och England samt en käkki-
rurg som i hemlandet hade egen rörelse under många år. Inte heller han fick 
chans att praktisera. ”Landstinget har bara stängt portarna.” 

En annan svårighet i arbetet inom MIA har varit analfabeter och personer 
utan någon som helst yrkeserfarenhet. I början av projektet undrade man om 
det var någon mening att arbeta med sådana personer överhuvudtaget. Un-
der projektets gång har man lärt sig mer om dessa personer. 

Handläggare Af: Problem med analfabeter är att man inte kan föreslå någon kon-
kret bosättningsplats. Vi har mängder av analfabeter bland flyktingar. 

Under den förberedande fasen hade alla personer möjlighet att få praktik. 
Även analfabeter och personer utan erfarenhet fick den möjligheten. I vissa 
fall hittade personer själva sin praktikplats. 
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Handläggarna upplever att sådana personer behöver extra hjälp. Man 
skulle ge dem möjlighet att lära sig att läsa och skriva på deras eget språk. 
Därefter skulle man börja med svenska. Inom Migrationsverkets undervis-
ning i svenska finns det goda möjligheter för personer som är läs- och skriv-
kunniga. Men för analfabeter finns det ingen anpassad undervisning. Hand-
läggarna undrar om det kan finnas en sådan möjlighet efter kommunplacer-
ing. De upplever också att frågan är viktig eftersom analfabeter kan ha svårt 
med att engagera sig för sina rättigheter. Att vara analfabet är ett slags han-
dikapp. 

Splittringen mellan asylsökandes hopp om uppehållstillstånd och Migra-
tionsverket betoning av återvändande upplevs av alla intervjuade handläg-
gare som en särskild svårighet. Handläggare som anordnar praktik upplever 
ibland att folk blir lurade av projektet. Det har inte hänt under projektets tid 
att någon har fått arbete och därefter uppehållstillstånd. Men handläggarna 
upplever att många som har praktik hoppas på att få stanna i Sverige. Samti-
digt måste handläggarna informera om att praktiken inte påverkar personens 
chanser att få uppehållstillstånd. Ibland leder detta till att motivationen 
slocknar. 

Kravet på att man skall arbeta mot återvändande gör att kommunplace-
ringssamtal kan föras först när personer får uppehållstillstånd. Detta upplevs 
som en stor störning i metodiken. Många praktiska frågor skall lösas under 
kort tid, när man får uppehållstillstånd. Detta gör att flyktingar inte kan kon-
centrera sig tillräckligt mycket på budskap som rör arbete. Dessutom hinner 
de inte inhämta tillräckligt bra information om kommuner som föreslås av 
MIA-handläggare (se avsnitt 4.3.6). Handläggarna tror att detta kan lösas ge-
nom att påbörja kommunplaceringssamtal mycket tidigare. Samtidigt går 
detta mot Migrationsverkets krav på att återvändande skall betonas. 

Handläggare Arbetsförmedlingen: Man väntar under lång tid och man blir hela 
tiden matad med att man skall åka hem. Skall vi då kliva in och informera tidigt 
om yrken och arbetsmarknaden? Det skulle underlätta om man kunde förbereda 
personerna även för bosättning. 

Handläggarna är medvetna om att det är många fler som får återvända än 
dem som får uppehållstillstånd. Detta kan förklara varför Migrationsverket 
betonar budskapet om återvändande. Därför efterfrågar handläggarna en 
metod som skall möjliggöra att tanken om integration och tanken om åter-
vändande kan koexistera. I annat fall försvåras många insatser som underlät-
tar en god integration. 

Handläggarna upplever att antalet uppehållstillstånd begränsar projektets 
arbete. Kommunplaceringssamtal förs enbart med personer som har fått up-
pehållstillstånd. Dessutom är myndigheternas beslut om uppehållstillstånd 
helt oberoende av individers insatser på arbetsmarknaden, vilket gör att det 
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är omöjligt att se hur den förberedande fasen i MIA påverkar individers möj-
ligheter till en god integration. 

Handläggarna upplever att alla handläggare på Migrationsverket skall 
arbeta enligt MIA-metodiken. Skulle ett liknande projekt anordnas så skulle 
alla handläggare på Migrationsverket vara lika involverade i projektet. Att ha 
bara två handläggare som kontaktpersoner upplevs av kontaktpersonerna 
som mindre produktivt. 
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5 Diskussion

5.1 Projektets resultat och effekter 

Syftet med denna undersökning var att ”belysa MIA-projektets resultat samt 
att lyfta fram effekter och nya kunskaper som projektet tillfört” (avsnitt 1.2). 
MIA-projektets resultat kan mätas på flera olika områden (figur 7). 

5.1.1 Viktiga dokument implementeras 

MIA-projektet ses som ett gott exempel av praktisk tillämpning av Överens-
kommelsen mellan olika myndigheter om utveckling av introduktionen för 
flyktingar och andra invandrare (2003). Handläggare inom MIA upplever 
dels att de kunde arbeta i enlighet med överenskommelsen dels att de fick 
möjlighet att lära sig mer om den. 

MIA-projektet har lyckats med att direkt förverkliga flera av överens-
kommelsens mål: 

� God samverkan mellan myndigheter har uppnåtts. 

� Asylsökande fick möjlighet att under väntetiden deltaga i organiserad 
verksamhet inom Migrationsverket. 

� Asylsökande fick möjlighet att praktisera och arbeta på den öppna ar-
betsmarknaden redan under väntetiden. 

� Asylsökandes kompetens kunde kartläggas med Arbetsförmedlingens 
hjälp. 

� Samhällsinformation har kompletterats med Arbetsförmedlingens in-
formation om arbetsmarknaden. 

� Trepartssamtal mellan flyktingen, handläggare på Migrationsverket och 
handläggare på Arbetsförmedlingen har förverkligats i PUT-samtalen. 

5.1.2 Samverkan mellan olika myndigheter förverkligas i praktiken 

MIA-projektet var från början skapat som ett samverkansprojekt mellan Mig-
rationsverket, Integrationsverket och Arbetsförmedlingen. Till sin natur är 
MIA-projektet ett samverkansprojekt. Former för samverkan har dock ut-
vecklats under projektets gång. Alla involverade handläggare är nöjda med 
andra myndigheters insatser i projektet. MIA-projektet upplevs som ett effek-
tivt sätt att förverkliga samverkan mellan olika myndigheter. Detta gör att 
MIA-projektet kan figurera som en modell för framtida samverkansinsatser. 
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Figur 7. MIA-projektets effekter. 

5.1.3 Insatser för individer 

MIA-projektet har inspirerats av Överenskommelse om utveckling av introduktio-
nen för flyktingar och andra invandrare (2003) och dokumentet Etablering i Sveri-
ge (SOU 2003:75). Projektet var ett praktiskt förverkligande av insatser för 
individer beskrivna i dessa två dokument (se figur 3). Detta praktiska för-
verkligande är inte bara en god implementering av viktiga dokument utan 
även en bra hjälp till individer som omfattas av projektets insatser. Projektet 
har genererat följande goda effekter för individer: 
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� Aktivering under väntetiden, vilket har lett till att individer fick förbätt-
rad hälsa, känsla av meningsfullhet i tillvaron och i egna insatser samt ett 
relativt välutvecklat socialt liv. 

� Individer har fått värdefulla kunskaper om samhället och arbetsmarkna-
den samt initiala insatser mot en etablering på arbetsmarknaden (kart-
läggning av kompetensen, hjälp från Arbetsförmedlingen, information 
om arbetsmarknaden i Sverige för eget yrke). 

� Goda språkkunskaper. Både handläggare och asylsökande själva upple-
ver att aktivering inom organiserad verksamhet och på den öppna ar-
betsmarknaden har lett till kraftiga förbättringar av språkkunskaper. 

� Individer har fått möjlighet att praktisera och arbeta på den öppna ar-
betsmarknaden, vilket är ett stort steg mot etablering i arbetslivet. Indi-
vider har haft egna kontakter med arbetsgivare, erfarenhet från arbetsli-
vet samt referenser som kan användas i framtida sökande efter ett arbete. 

� Några individer har haft möjlighet att upprätthålla sina yrkeskunskaper. 

Alla dessa effekter kan direkt eller indirekt hjälpa individer även om de blir 
tvungna att återvända till sina hemländer. Bättre psykisk hälsa och fräscha 
yrkeskunskaper är till nytta i alla lägen. 

5.1.4 Integrationsprocessen och andra instansers arbete underlättas 

Samma effekter förbättrar integrationsprocessen för de individer som får up-
pehållstillstånd i Sverige. Individer som har bättre hälsa, som har erfarenhe-
ter från arbetslivet i Sverige, som är välinformerade om samhället och ar-
betsmarknaden, som har goda språkkunskaper, som har vårdat sina yrkes-
kunskaper, har goda förutsättningar för en snabb integration i samhället. 

Utöver det fick alla flyktingar möjlighet att bosätta sig på de orter där möj-
ligheter till arbete inom eget yrke var goda. Denna insats upplevs av många 
individer som mycket värdefull, i vissa fall som den bästa tänkbara åtgärden 
i en viss situation. Att hitta ett arbete är den viktigaste förutsättningen för en 
god integration. Ett arbete innebär även en kedja av andra positiva saker i 
alla människors liv (jfr avsnitt 4.3.4 och Maccobys teori i avsnitt 2.2). 

Alla dessa effekter som gynnar individer och deras integration påverkar 
även andra processer positivt. Både de aktiva asylsökandena som arbetar på 
den öppna arbetsmarknaden och de bosatta flyktingarna som har fått hjälp 
med bosättning via MIA-projektet, står mycket närmare arbetslivet än de 
personer som inte har fått hjälp genom projektet. Dessa personer blir samti-
digt en arbetskraft som antingen direkt eller efter kortare förberedelser kan 
tillsätta de vakanta arbetsplatserna på arbetsmarknaden. Redan under vänte-
tiden fick de asylsökande möjlighet att själva förhandla med arbetsgivare. 
Några ordnade både praktikplatser och riktiga arbeten helt på egen hand. De 
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som praktiserade upplevdes av arbetsgivare som helt mogna för sina arbets-
uppgifter. MIA-handläggarna upplevde att asylsökande var en stor tillgång 
för den svenska arbetsmarknaden. 

Alla dessa effekter gynnar även bosättningskommuner. Nykomna in-
vandrare som har goda språkkunskaper och erfarenhet från den svenska ar-
betsmarknaden behöver kortare introduktionstider och mindre personalin-
satser. Dessutom har de mycket större möjligheter att på kort tid ordna egen 
försörjning. 

De mottagande kommunerna får från projektet även ett underlag för in-
troduktion, med beräkning av introduktionskostnader för varje individ. Be-
räkningarna är baserade på handläggarnas bedömningar av individens 
chanser att ordna egen försörjning. 

Det är många parter i samhället som gynnas av MIA-projektets goda re-
sultat. MIA-projektet som metod är helt enkelt ett sätt att omvandla asylsö-
kandes väntetid från ibland helt bortkastad tid till en välinvesterad tid. I 
Brekkes (2004) termer, påverkar MIA-metoden asylsökandes liv på ett sådant 
sätt att individerna går från ett liv som förklaras av ”backward”-hypotesen 
till ett liv som förklaras av ”forward”-hypotesen (se avsnitt 2.4). 

Som ett konkret projekt har MIA inte uppnått alla mål som i början av 
projekttiden sattes upp som önskvärda. Flera faktorer har påverkat projektets 
resultat. 

5.2 Faktorer som påverkat projektets resultat 

Syftet med undersökningen var också att kartlägga faktorer som har påver-
kat projektets resultat (avsnitt 1.2). Olika faktorer har i ett samspel påverkat 
projektets resultat. 

Huvudfaktorerna är: antal beviljade uppehållstillstånd, kommunernas 
möjligheter att ta emot nya flyktingar, asylsökandes (flyktingars) yrkesprofi-
ler, asylsökandes villighet att acceptera handläggarnas förslag, avsaknad av 
tidigare erfarenheter av liknande metoder. Dessa faktorer är i sin tur påver-
kade av andra faktorer. Alla dessa faktorer står i ett samspel. Faktorernas in-
verkan på projektets resultat visas i figur 8. 

Faktorer som i samspel leder till asylsökandes val av bosättningskommun 
kan gärna tolkas med hjälp av motivationsteorier. Maslow (1987) förklarar på 
vilket sätt en individ prioriterar mellan olika behov samt vilka behov en in-
divid kan ha; Maccoby (1989) förklarar vilken roll ett arbete spelar i männi-
skans liv (se avsnitt 2.2). 
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Figur 8. Faktorer som negativt påverkat MIA-projektets resultat. 

Antal beviljade uppehållstillstånd har påverkat projektets volymer. Bara 
asylsökande som beviljas uppehållstillstånd är aktuella för kommunplace-
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ringssamtal. Projektet har sammanlagt genomfört 53 kommunplace-
ringssamtal eftersom inga fler uppehållstillstånd har beviljats under projekt-
tiden. 

Samtidigt har handläggare i projektet arbetat mot att placera asylsökande 
i praktik och i arbete på den öppna arbetsmarknaden. Tanken med denna 
insats var att redan under väntan på uppehållstillstånd, genomföra en bra 
förberedelse för liv i Sverige. För de asylsökande som får ett arbete under 
väntetiden skulle denna insats innebära att de blir välintegrerade och väleta-
blerade redan innan de får uppehållstillstånd. Detta skulle i sin tur innebära 
att dessa nykomna invandrare klarar sig från början utan någon som helst 
introduktionstid, eller introduktionsinsatser från bosättningskommuner. 
Dessutom skulle dessa personer vara helt eller nästintill helt ekonomiskt obe-
roende. 

Efter avslutad projekttid kan man konstatera att ingen av de personer som 
har fått arbete under väntetiden har fått uppehållstillstånd. Denna omstän-
dighet påverkade dock bara projektets kvantitativa resultat. Arbetsmetoden 
som projektet har utvecklat är fortfarande lika aktuell att använda i framti-
den. 

Både flyktingar och MIA-handläggare upplevde att kommunernas möj-
lighet att ta emot nya flyktingar märkbart påverkade PUT-samtalen. Mot slu-
tet av kalenderåret signalerade många kommuner att de inte längre hade 
plats för nya invandrare. Detta gjorde att en stor del av kommunlistan prak-
tiskt taget var oanvändbar. 

Handläggare på Arbetsförmedlingen försökte att ignorera kommunernas 
signaler om den redan förbrukade kapaciteten. Detta visade sig vara rätt i 
vissa fall. Integrationsverket fick i sådana situationer diskutera med kommu-
ner om möjligheten till bosättning av sådana flyktingar som hade sådan 
kompetens att det var viktigt för dem att bosätta sig just i den aktuella kom-
munen. I vissa fall har kommuner accepterat sådana argument. Kommuner-
nas begränsade kapacitet har i alla fall negativt påverkat MIA-handläggarnas 
möjligheter att föreslå bra kommunplacering. 

En av faktorerna som har påverkat projektets resultat är asylsökandes yr-
kesprofiler. I början av projektet var handläggarna inte säkra på hur de skulle 
handskas med t.ex. analfabeter och personer utan någon som helst yrkeserfa-
renhet. Handläggarnas erfarenhet från praktiktiden visade att dessa personer 
blir mogna för bra PUT-samtal efter att ha fått viss erfarenhet under den för-
beredande fasen. I sådana fall var praktik och arbete på den öppna arbets-
marknaden den bästa möjliga hjälpen som personerna kunde få. 

Flyktingarnas hälsotillstånd samt familjemedlemmars hälsa påverkade 
också möjligheten att utan störningar diskutera kommunplacering. Med vis-
sa flyktingar var det svårt att diskutera kommunplacering utifrån möjligheter 
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till arbete medan det var helt omöjligt med andra. Sådana personer omfatta-
des inte alls av MIA. 

Omorganisationer inom Migrationsverket påverkade projektets möjlighe-
ter att uppnå sitt mål vad gäller antal personer som fick praktik på den öpp-
na arbetsmarknaden. 

Under projekttiden avvecklades Migrationsverkets enhet i Hallstaham-
mar, vilket ledde till att antalet asylsökande halverades. Alla insatser mot 
praktik i Hallstahammar och i Västerås fick läggas ner. Insatserna fortsatte 
bara i Fagersta och Skinnskatteberg. Denna omorganisation inom Migra-
tionsverket påverkade projektets volymer. 

En annan faktor har också haft betydelse för hela arbetet under projektti-
den. Många av de metoder som användes i arbetet i MIA, var helt nya och 
har aldrig tidigare prövats. Handläggarna fick själva utveckla metoder för 
samverkan, ansvarsfördelning, kommunplaceringssamtal, kontakter med 
arbetsgivare, information om arbetsmarknaden och kartläggning av asylsö-
kandes kompetens. 

Erfarenheter från Hallstahammar-projektet (se avsnitt 2.2.2) var värdefulla 
i arbetet med praktikanskaffning. Alla andra metoder var nya och har ut-
vecklats inom projektet. Dessa metoder är användbara i framtida arbete med 
asylsökande och flyktingar men faktum att de var nya har spelat roll i arbetet 
inom projektet. 

Den största faktorn som har påverkat projektets resultat är asylsökandena 
och flyktingarna själva och deras beslut att acceptera eller avböja erbjudandet 
om kommunplacering efter möjligheter till arbete. Processen som då sker kan 
visas med hjälp av modellen i avsnitt 2.2, figur 5. 

Ett samspel av olika omständigheter och flyktingars egna behov har på-
verkat flyktingarnas val av kommun (figur 9). De flyktingar som i den före-
slagna kommunen ser en möjlighet att lättare få ett arbete i Sverige, väljer sin 
bosättningskommun i linje med projektets förslag. Flyktingar som väljer en 
annan kommun än den som föreslås av projektet, väljer så av olika anled-
ningar. 

En anledning till att flyktingar väljer mot projektets linje är närhet till släk-
tingar, landsmän och bekanta. Att ha sina släktingar, landsmän eller bekanta 
i sin närhet rapporteras av många deltagare som mycket viktigt. Även de del-
tagare som har valt sin kommun i linje med projektet rapporterar att de ge-
nom sina landsmän fick viktig information om det svenska samhället, om 
möjligheter till arbete samt annan viktig information. En respondent upplev-
de att det kändes tryggt att ha sina landsmän i närheten. P.g.a. bristande 
kunskaper i svenska kunde respondenten inte kommunicera med samhället 
och omgivningen. Landsmän som kunde hennes språk såg hon som poten-
tiell hjälp i en eventuell krissituation. 
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INITIERING FRÅN NÅGON ANNAN: 
MIA-handläggare föreslår en viss kommun utifrån möjligheter till arbete 

FÖRBEREDELSE: Flyktingen funderar över om och hur försla

 

Figur 9. Flyktingarnas egna behov avgör om MIA-handläggarnas förslag accepteras eller 
inte.

Samma deltagare upplevde att språkkunskaper var viktiga men att det inte 
gick att läsa svenska under väntetiden p.g.a. oordnad barnomsorg. Respon-
denten väntade på uppehållstillstånd i tre år och upplevde att dessa år var 
bortkastade. 

Anledningen till att Migrationsverket inte ordnar barnomsorg för asylsö-
kande anges vara resursbrist. Migrationsverkets policy att betona återvän-
dande mer än integration leder samtidigt till att asylsökande inte har någon 
motivation för att lära sig svenska. Oordnad barnomsorg leder till att asylsö-
kande med små barn inte har möjlighet att delta i språkundervisning eller i 
andra dagliga aktiviteter. Omotiverade asylsökande deltar inte heller i någon 
språkundervisning. Dessa asylsökande har inga eller minimala chanser att 
lära sig någon svenska överhuvudtaget. När det väl blir dags att diskutera 
kommunplacering, har dessa personer svårigheter med att handskas med all 
relevant information. 

P.g.a. samma policy får MIA-handläggare inte diskutera kommunplace-
ring tidigare än när personer får uppehållstillstånd. Detta leder till att hela 
processen går mycket snabbt. Flyktingen måste fatta viktiga beslut på kort 
tid. Dessutom hinner handläggarna inte leverera någon bra information om 
de föreslagna kommunerna. Detta försvårar flyktingens beslut ännu mer. 

get  
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Å andra sidan är asylsökande helt orienterade mot integration. Respon-
denterna i denna undersökning skulle jag placera i kategorier som Brekke 
(2004) kallar för brobrännare och väntande. Alla är fast beslutna att stanna i 
Sverige. Några reservalternativ finns inte eller är mycket otydliga. Även om 
det första avslaget på asylansökan skulle komma efter någorlunda kort tid 
förkortas väntetiden i alla fall inte. Alla överklagar beslutet och förlänger på 
så sätt väntetiden. Samtidigt har Utlänningsnämnden svårigheter med att 
fastställa vissa personers identitet och med att få relevant information från 
vissa länder. Detta leder till att överklagan inte kan handläggas på kort tid. 
Det är ytterst få asylsökande som accepterar att lämna landet frivilligt. 

Långa väntetider leder till att asylsökandes hälsa försämras samt till att 
vissa personer hinner rota sig i sina asylkommuner. Dålig hälsa gör att per-
soner inte diskuterar möjligheter till arbete i första hand. Personer som har 
etablerat sig i asylstäder är inte villiga att byta kommun. Livsplanerna har 
förändrats för alla dessa människor. 

Några deltagare upplever att det är viktigare att ordna bra utbildnings-
möjligheter till sina barn än att själva hitta ett arbete. Handläggarna upplever 
att många flyktingar resonerar på detta sätt, även de som inte erkänner det. 
Dessa personer söker den kommun som har goda utbildningsmöjligheter för 
deras barn, inte den kommun där möjligheter till arbete är bra. En respon-
dent i undersökningen planerade att ordna bra utbildningar till sina barn ge-
nom att själv hitta ett arbete. 

Denna utvärdering kunde inte fastställa några direkta orsaker till den 
sneda könsfördelningen bland asylsökande-praktikanter. Oordnad barnom-
sorg rapporteras av enbart en ensamstående kvinna (Annika).  

Resultatet är sådant att det inte heller går fastställa att det finnas några 
”traditionella könsroller” i respondenternas familjer. Respondenterna talar 
om ”överenskommelse, samtal och diskussioner” inom familjen. Deltagarfa-
miljer representeras i undersökningen av följande medlemmar: Björn och 
Gunilla kom tillsammans. Båda makarna deltog lika aktivt i intervjun. Lena 
representerade sin familj själv eftersom maken var upptagen med sina 
skoluppgifter. Nisse kom till intervjun ensam p.g.a. fruns sjukdom. Kalle 
kom till intervjun ensam eftersom frun var ”duktigare i svenska” varför ma-
karna bedömde tillsammans att det var viktigare att han besvarar intervjun 
och hon stannar kvar i skolan (SFI). Makarna ansåg att hon var mer kapabel 
att förmedla kunskaperna från lektionen. 

Deltagarna i de kompletterande intervjuerna var en ogift kvinna (Jenny), 
ett syskonpar (Stefan och Margareta) och en man (Patrik) som representerade 
sin familj. Båda personerna i syskonparet besvarade intervjun och deltog i 
intervjun lika aktivt. Patrik kom till intervjun ensam eftersom han var den 
person i familjen som praktiserade. Situationen i familjen var sådan att den 
kunde uppfattas som en konsekvens av traditionella könsroller i familjen. 
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Dock fanns det ingenting i respondentens utsagor som klart kunde fastställa 
om sådana förhållanden var ett resultat av en överenskommelse mellan ma-
kar eller något annat. 

För att fastställa orsaker till en sned könsfördelning bland praktikanter, 
behöver man undersöka en hel rad av olika faktorer: åldersstruktur inom kö-
nen, faktorer som påverkar individers motivation och hälsa (t.ex. tidigare 
upplevelser), utbildningsnivåer, yrkeserfarenhet samt andra faktorer som 
kan påverka individers förutsättningar för deltagande i vardagsaktiviteter 
och praktik. Att undersöka alla dessa faktorer kräver en hel undersökning (se 
även avsnitt 5.5). Utan hänsyn till dessa faktorer vågar jag varken verifiera 
eller falsifiera de tidigare nämnda förklaringarna. 

5.3 Några frågor 

Syftet med utvärderingen var också att generera nya kunskaper om arbetet 
med asylsökande och flyktingar samt att samla handläggarnas erfarenheter 
av arbetet inom projektet. Förhoppningen är att dessa kunskaper och erfa-
renheter skall kunna användas bl.a. i arbetet med asylsökande och flyktingar 
(se avsnitt 1.2). 

Asylsökande och flyktingar intervjuades för att berätta om sina behov och 
upplevelser av väntetiden i Sverige samt för att berätta om hur samhällets 
olika åtgärder påverkar deras liv och deras förutsättningar för integration. 
Min förhoppning är att respondenternas utsagor blir en viktig informations-
källa för politiker och andra personer som arbetar med asylsökande, flyk-
tingar och andra invandrare. Empowerment handlar just om att öka indivi-
ders möjlighet att direkt eller indirekt påverka sin egen situation och sina 
livsvillkor (se mer i avsnitt 2.3). 

Det är intressant att även nämna att resultat av Brekkes (2004) och Firnha-
bers (2004) undersökningar (se avsnitt 2.4) bekräftas på en rad punkter i den-
na utvärdering. 

5.3.1 Att leva nära bekanta: segregation eller integration? 

Att bryta bostadssegregation är ett ofta återkommande tema i många debat-
ter i Sverige. Många gånger menar man att invandrarnas integration i sam-
hället skulle främjas om de skulle bo bland svenskar. Ibland får man en upp-
fattning att många menar att en invandrares arbetslöshet och utanförskap är 
en direkt konsekvens av att personen bor nära sina landsmän. Man får ibland 
uppfattningen att många menar att invandrare vill bo nära sina släktingar 
och landsmän bara därför att de inte kan eller får bo någon annanstans eller 
t.o.m. att de gör så utan någon förklarlig anledning. Min fråga är om denna 
s.k. bostadssegregation beror på något annat än på att invandrare inte har 
chans att bo någon annanstans. 
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En person som kommer till ett främmande land med en ambition att ord-
na sitt liv och hitta ett arbete så snart som möjligt måste snabbt inhämta vik-
tig information om det aktuella landet. I början när man inte talar det lokala 
språket måste man få information på ett begripligt språk. Det känns naturligt 
att en individ i en sådan situation söker personer som talar samma språk som 
individen själv, om sådana personer finns i närheten. Landsmän kan också 
ses som ett naturligt nätverk. I projektsamordnarens uppföljning står det, att 
asylsökande i eget boende stod mycket närmare arbetsmarknaden än an-
läggningsboende asylsökande, just tack vare närheten till landsmän (Gus-
tavsson, 2005). Även respondenter bekräftar detta med ett tydligt exempel. I 
detta exempel används en landsmaninna som en källa till viktig information 
om samhället och om möjliga vägar till ett arbete. Närhet till landsmän kan-
ske upplevs som en säkrare väg till ett arbete än AMS:s prognoser? 

Närhet till landsmän kan i vissa fall skapa en känsla av trygghet (jfr Mas-
lows teori i avsnitt 2.2). Ett exempel var deltagaren som hade bristande 
språkkunskaper, var ensamstående och hade tre barn. I en sådan situation 
väljer individer att lösa de grundläggande behoven först. Sedan kan indivi-
den arbeta mot tillfredsställelse av sådana behov som står högre i behovshie-
rarkin. 

Respondenterna i denna undersökning visar tydligt hur viktigt det är att 
bo nära släktingar eller landsmän. De visar också att närhet till släktingar och 
landsmän inte är ett mål per se utan inget mindre än en viktig förutsättning 
för en bra integration.  

Tre av respondenterna (Lena, John och Kalle) valde bort möjligheten att 
bo nära släktingar och landsmän eftersom de bedömde att deras möjligheter 
till en god integration var bättre på andra orter. En av deltagarna (Lena) ac-
cepterade projektets förslag just tack vare råd från en landsmaninna. 

Bostadssegregation beror i vissa fall på att invandrare har lite sämre möj-
ligheter att fritt välja sin bostad. Men denna omständighet kan inte förklara 
alla fall där invandrare bor nära sina landsmän. 

Jag tror att man hellre skall fråga hur samhället kan utnyttja invandrarnas 
kontaktnät för att främja integrationsprocessen, än hur samhället skall för-
hindra bostadssegregation. Visst finns det exempel på bostadssegregation 
och dess negativa konsekvenser. Om närhet till landsmän leder till att man 
upplever att man inte behöver lära sig svenska eller om man får skolklasser 
med enbart invandrarelever, då kan man tala om segregation. Och denna 
segregation skall förebyggas. Men det är inte bra att alltid generalisera. 

5.3.2 Det svåraste problemet: utbildade eller outbildade invandrare? 

Man diskuterar mycket i samhället om högutbildade invandrare som p.g.a. 
olika orsaker, ofta diskriminering, inte får en möjlighet att arbeta inom sina 
yrken, utan ofta arbetar som t.ex. yrkesförare. Man diskuterar mycket om 
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vad som bör göras för att invandrade ingenjörer, vetenskapsmän eller andra 
högutbildade invandrare skall kunna arbeta inom sina yrken. Ibland skapar 
sådana diskussioner en känsla av att det är klimatet i samhället eller helt en-
kelt diskriminerande arbetsgivare, som försvårar invandrarakademikernas 
situation och möjligheter på arbetsmarknaden. 

Det kan i vissa fall vara ogynnsamt klimat i samhället och diskriminering 
på arbetsmarknaden som gör att akademiker med invandrarbakgrund inte 
får arbete inom sina yrken. Respondenter i denna utvärdering ger dock även 
andra idéer om varför inte alla invandrarakademiker arbetar inom sina yr-
ken. 

En av respondenterna upplevde att han efter en lång väntetid ändrade 
sina planer och inte längre ville satsa på sin lärarkarriär. Min egen förför-
ståelse är bl.a. erfarenhet från andra invandrarakademiker som av olika and-
ledningar själva valde att inte arbeta inom sina egna yrken. Alla dessa perso-
ner upplevde att det var svårt att lära sig så bra svenska som skulle behövas 
för en bra yrkesutövning. 

Personerna rapporterade om att detta var huvudanledning till att de valde 
att satsa på sådana yrken som krävde mycket kortare utbildningar på mycket 
lägre nivå än vad deras yrken skulle kräva. Personerna upplevde att det var 
viktigt att börja arbeta så snart som möjligt för att kunna uppnå ekonomisk 
självständighet. Att välja att inte arbeta inom eget yrke kändes svårt men 
nödvändigt och realistiskt. Personerna upplevde att deras förutsättningar för 
språkstudier inte var bra: hög ålder och egen (o)begåvning för språk nämns 
som största hinder för språkstudier. Samma sak rapporterar respondenten 
Kalle. Han upplever dock att det var den långa väntetiden som gjort att han 
känner sig för gammal för att kunna vidareutbilda sig inom sitt yrke i Sveri-
ge. 

Respondenterna i denna utvärdering är överens om att språket är den vik-
tigaste förutsättningen för en god integration. En respondent upplever att det 
vanliga vardagsspråket inte räcker för en bra yrkesutövning. Därför vill jag 
påstå att invandrarakademiker i många fall själva väljer att inte satsa på de 
utbildningar som krävs för att de skall kunna utöva sina yrken. Att förklara 
allt enbart med att påstå att samhället inte gör allt som behövs eller enbart 
med att konstatera att invandrarakademiker diskrimineras på arbetsmarkna-
den är nästan alltid otillräckligt, ofta fel och ibland även orättvist. 

Samtidigt diskuterar man förhållandevis lite om en annan grupp av in-
vandrare: analfabeter och personer utan någon yrkeserfarenhet. I början av 
projekttiden upplevde MIA-handläggare att dessa personer inte alls var ak-
tuella för några PUT-samtal. Under praktiktiden kunde några av dessa per-
soner få viss arbetslivserfarenhet och därmed bli gångbara på arbetsmarkna-
den. Personer som inte får hjälp med praktik på den öppna arbetsmarknaden 
under väntetiden, förblir oerfarna ända tills de får uppehållstillstånd. Först 
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då måste de förberedas för arbetsmarknaden. Insatser inom MIA-projektet 
har bevisat att det fortfarande kan finnas en arbetsmarknad för analfabeter 
och personer utan arbetslivserfarenhet. Dessa personer är i alla fall ett svårare 
problem för samhället än akademiker. 

Frågan är hur bra dessa personer kan förbereda sig under väntetiden för 
att senare kunna konkurrera på den svenska arbetsmarknaden. Om analfabe-
ter inte lär sig läsa och skriva är de gångbara på en mycket smal arbetsmark-
nad och kan söka bara några få okvalificerade arbeten. 

Man måste konstatera att analfabeter och oerfarna alltid kommer att fin-
nas bland de personer som får uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt har de, 
till skillnad från akademiker, ingen alternativ arbetsmarknad. Detta leder till 
att de, till skillnad från akademiker, inte har någon chans att uppnå en eko-
nomisk självständighet utan är beroende av olika bidrag under mycket långa 
tider. I vissa fall väljer de att klara sig på den svarta arbetsmarknaden. Detta 
är ett problem för både dem och samhället. Därför är det kanske viktigare att 
i samhällsdebatter diskutera hur man skall hjälpa dessa personer att komma 
närmare arbetsmarknaden än att diskutera akademiker som inte arbetar 
inom sitt yrke. Jag undrar också hur vanligt eller ovanligt det är i Sverige, att 
arbeta med andra arbetsuppgifter än de man har utbildat sig till, oavsett na-
tionell tillhörighet. 

Erfarenheter från MIA-projektet lär oss att det går att förebygga problemet 
om man börjar med förberedelser till arbetslivet redan under väntan på up-
pehållstillstånd. Dock upplever både asylsökande och handläggare att det 
inte är lätt att förbereda individer för ett liv i det svenska samhället i ett kli-
mat som präglas av ständigt betonande av återvändande. 

5.3.3 Vad skall betonas: integration eller återvändande? 

I Brekkes undersökning kan man läsa om svårigheter med att förbereda asyl-
sökande för både integration och återvändande (Brekke, 2004). De handläg-
gare som har intervjuats i denna utvärdering upplever att Migrationsverkets 
policy är att man i arbetet med asylsökande skall betona återvändande mer 
än integration. Denna policy har på olika sätt negativt påverkat MIA-
projektets resultat. Jag upplever att denna policy även försvagar många indi-
viders chanser för en god integration och ett självständigt liv i Sverige. Mig-
rationsverket har i uppdrag att framhäva budskap om återvändande och 
budskap om uppehållstillstånd lika tydligt i sitt arbete med asylsökande. 
Dock upplever både asylsökande och handläggare i denna utvärdering att 
orientering mot återvändande är tydligare än orientering mot uppehållstill-
stånd. En handläggare upplevde att Migrationsverket blir ”en arg uppdrags-
givare” om handläggare börjar diskutera kommunplacering innan personen 
får uppehållstillstånd. 
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Det är många fler asylsökande som får avslag på sin asylansökan än de 
som får uppehållstillstånd. Är detta en tillräcklig anledning till att betona 
återvändande i arbetet med asylsökande? Både asylsökande och handläggare 
upplever att denna policy negativt påverkar motivationen för studier i 
svenska och för vardagsaktiviteter. Att inte läsa svenska och att inte aktivera 
sig under väntetiden leder till sämre hälsa och försvagar individens chanser 
för en god integration (jfr figur 8). 

Detta drabbar personer som får uppehållstillstånd. Individens väntetid 
kan, oavsett hur lång den är, vara antingen en välinvesterad tid eller en bort-
kastad tid, både för individen själv och för samhället (se avsnitt 5.1). MIA-
projektet har utvecklat arbetsmetoder som möjliggör att väntetiden blir en 
välinvesterad tid och att individer som får uppehållstillstånd redan i starten 
blir välförberedda för ett aktivt liv i Sverige. För att dessa metoder skall lyck-
as krävs att asylsökande är motiverade. 

Både Brekkes resultat och denna utvärderings resultat visar att ovisshet, 
samt orientering mot återvändande negativt påverkar asylsökandes hälsa 
och motivation. Även handläggarnas möjlighet att tidigt förbereda asylsö-
kande för tänkande utifrån möjligheter till arbete, begränsas kraftigt av Mig-
rationsverkets orientering mot återvändande. 

Därför tror jag att det är mycket viktigt att lyckas med att förena oriente-
ring mot integration med orientering mot återvändande. Att förena dessa två 
inställningar betyder att motivera asylsökande till ett aktivt liv, utan att ge 
dem några falska förhoppningar (vilket handläggarna varnade för). Att för-
ena dessa orienteringar betyder att bemöta asylsökandes önskemål att stanna 
i Sverige, med respekt och förståelse och att samtidigt hålla tanken om åter-
vändande levande samt påminna individer om att återvändande faktiskt är 
en realistisk möjlighet, ett slut på väntetiden som är lika troligt som uppe-
hållstillstånd. Att förena hoppet om uppehållstillstånd med acceptans för 
återvändande betyder att ge MIA-metoder en chans och ett utrymme för 
handling. Att förena dessa två orienteringar betyder stora vinster för enskilda 
människor och för samhället. 

5.3.4 Arbetskraftsinvandring: importera arbetskraft eller förbereda asylsökande? 

Asylsökande har kompetens inom många olika yrken. Metoder utvecklade 
inom MIA-projektet underlättar asylsökandes engagemang på den svenska 
arbetsmarknaden. Dock har ingen av de anställda asylsökande fått uppe-
hållstillstånd. Kan asylsökande ses även som arbetskraft? 

Den kommande arbetskraftsbristen är ett ofta berört tema i olika debatter. 
Man talar om arbetskraftsinvandring. MIA-handläggarna upplever att asyl-
sökande är en stor tillgång för den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivare 
upplever att asylsökande fungerar bra i produktionen och är fullt kapabla att 
utföra olika arbetsuppgifter. Många individer kommer till Sverige med ge-
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digna utbildningar och mångåriga erfarenheter bakom sig. Med hjälp av 
MIA-projektet fick många av dem möjlighet att arbeta på den öppna arbets-
marknaden. 

Med hjälp av samma metoder kan man, under väntetiden som för många 
fortfarande är lång, förbereda även akademiker för ett arbetsliv i Sverige. 
Väntetiden kan användas för utbildningar inom olika yrken, t.ex. för sjuk-
vårdssvenska och AT-tjänst för läkare. En handläggare upplevde att alla 
asylsökande som inte får uppehållstillstånd, skall bli bedömda som arbets-
kraft. Har man inte fått uppehållstillstånd som flykting, kan man senare få 
det som arbetskraft inom bristyrken eller helt enkelt som person med en 
långvarig anställning. Även Svenskt Näringsliv var inne på de tankarna i oli-
ka debatter. Jag undrar om detta är möjligt och vad som skulle krävas för att 
detta skall bli möjligt. Det är inget fel i att t.ex. importera läkare från Polen 
eller Spanien (se avsnitt 4.3.7) men att rekrytera arbetskraft som redan finns i 
Sverige istället för att åka utomlands och importera arbetskraft som helt sak-
nar kontakt med det svenska samhället, skulle vara mycket billigare och enk-
lare. Med hjälp av olika projekt som använder MIA:s metoder kan man, istäl-
let för helt nya importerade experter, få experter som redan är välförberedda 
för ett arbete i Sverige. 

För att kunna engagera asylsökande som arbetskraft krävs ännu bättre 
och mer effektiv samverkan mellan olika myndigheter och parter (t.ex. ar-
betsgivare). 

5.4 Förslag för vidare forskning 

Några frågeställningar kan vara intressanta för andra undersökningar. Ingen 
av de flyktingar som tidigare har praktiserat på den öppna arbetsmarknaden 
har deltagit i denna utvärdering. Därför saknar jag svar på frågan hur prakti-
ken på den öppna arbetsmarknaden har påverkat individernas integration. 
Denna undersökning skulle vara en kvalitativ intervjuundersökning. 

En av handläggarna upplevde att det skulle vara intressant att träffa per-
soner som har deltagit i PUT-samtalen, lite senare i livet och då göra en ut-
värdering av PUT-samtalen. Jag upplever också en sådan utvärdering som 
mycket intressant. Då skulle man utvärdera hur dessa insatser har påverkat 
individerna i ett längre perspektiv. I vilken utsträckning och efter hur lång 
tid har de individer som valt bosättningskommun efter projektets förslag, fått 
arbete? Resultatet kan jämföras med individer som har valt en annan kom-
mun än den/de som projektet föreslog. En sådan undersökning skulle vara 
en båda kvantitativ och kvalitativ undersökning. 

En annan intressant fråga är hur konkreta jobberbjudanden skulle påver-
ka flyktingars villighet att välja kommun i linje med projektets förslag. Både 
flyktingar och handläggare som deltog i denna utvärdering upplevde att 
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samtal om enbart jobbmöjligheter inte var lika attraktivt som eventuella kon-
kreta jobberbjudanden. Frågan är mycket intressant men svår att undersöka i 
praktiken. 

För att vetenskapligt fastställa orsaker till den sneda könsfördelningen 
bland praktikanter behövs en hel undersökning. Denna undersökning skulle 
genomföras med både kvantitativa och kvalitativa metoder, kanske inom 
genusforskning. Man behöver kartlägga asylsökandegruppens köns- och yr-
kesstruktur, åldersfördelning mellan könen, individers tidigare erfarenheter 
och utbildningar, deras hälsa och motivation, tidigare upplevelser samt 
andra förutsättningar för ett engagemang i olika aktiviteter. Alla dessa fakto-
rer kan potentiellt påverka en individs möjligheter till ett engagemang, oav-
sett individens kön. 
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Bilaga 1: Mall för praktikintyg
Plocka tillämpliga punkter från listan nedan: 

1. Har praktiserat under tiden… 

2. Arbetsuppgifter, beskriv gärna också delmoment i arbetet 

3. Använt viss maskinell utrustning, dataprogram etc. 

4. Bedömning av yrkeskompetens 

5. Förmåga att kommunicera på svenska 

6. Sätt att fungera i arbetslaget 

7. Behov av ytterligare språk-, yrkeskunskaper för att fungera på svensk 
arbetsmarknad 

8. Kort beskrivning av företaget, tjänster – tillverkning, storlek i anställda 
eller omsättning. 
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Bilaga 2: Missivbrev

Vill du hjälpa mig med utvärdering
av hjälpen Du fick som asylsökande? 

När Du fick uppehållstillstånd i Sverige försökte Heidi Sandberg, Din hand-
läggare på Migrationsverket, tillsammans med en handläggare från Arbets-
förmedlingen, att hjälpa Dig med bosättning i den kommun där Du hade 
störst chans att få ett arbete. Denna hjälp var en del av ett projekt som stöds 
av Europeiska Flyktingfonden. 

Nu vill projektanordnarna utvärdera sitt projekt och har därför beställt en 
utvärdering från Mälardalens högskola. Jag är anställd som forskningsassi-
stent vid Mälardalens högskola och skall genomföra den beställda utvärde-
ringen. 

För att kunna göra en bra utvärdering behöver jag Din hjälp. Jag hoppas 
att Du skall ha möjlighet att hjälpa mig genom att deltaga i en intervju. Dina 
upplevelser av asyltiden och av de ovan nämnda insatserna med kommun-
placering är intervjuns huvudtema. Ja vill gärna höra hur Du upplevde vän-
tan på uppehållstillstånd och hur Du upplevde hjälpen med att hitta rätt 
kommun. 

Dina upplevelser kommer att ge oss värdefulla kunskaper om svårigheter, 
motgångar och hjälp som nykomna individer möter när de kommer till Sve-
rige. Förhoppningen är att dessa kunskaper kommer att användas i framti-
den för att utveckla hjälpen till alla asylsökande i Sverige. Därför är Ditt del-
tagande i den nämnda intervjun mycket värdefullt och viktigt. 

Deltagandet i intervjun är helt anonymt. Allt insamlat material kommer 
att användas på sådant sätt att det blir helt omöjligt att avslöja de enskilda 
individernas identitet samt att förstöras efter undersökningens genomföran-
de. 

Vi kommer att ringa till Dig under den sista veckan i februari för att följa 
upp detta brev. Då har Du möjlighet att meddela om Du vill deltaga i utvär-
deringen eller inte. Om Du vill deltaga i utvärderingen, kan vi under detta 
telefonsamtal även boka en bekväm tid för intervjun, en plats nära Din bo-
stad och en tolk.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Davor Zovko, 
Forskningsassistent vid Mälardalens högskola 
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