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Betydelsen av interna och externa resurser för integrationen av 
nyanlända flyktingar i Fagersta kommun  

 
 

Lotta Ann-Charlotte Forsgren 
 

Syftet med denna undersökning var att ur ett ekologiskt perspektiv undersöka 
betydelsen av interna och externa resurser för integrationen för nyanlända 
flyktingar i Fagersta kommun, och om något upplevts särskilt viktigt för 
integrationen som bidragit till känsla av hopp och framtidstro. Två delstudier 
genomfördes. En kartläggning gjordes av lagar och regleringar som påverkar 
flyktingpolitiken samt en dokumentanalys av lokala policy- och styrdokument i 
Fagersta kommun. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra 
kvinnliga och fyra manliga flyktingar bosatta i Fagersta. Resultatet, som 
överensstämmer med tidigare forskning, visade att flyktingar behöver ges 
möjlighet att vara aktiva i sin egen anpassningsprocess. Slutsatsen är att 
flyktingar som känner sig delaktiga mår bättre vilket främjar integrationen. 
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Inledning 
 

Att vara på flykt och behöva fly från sitt land på grund av förföljelser av skilda karaktärer 
betyder inte bara att man lämnar sitt land utan man tappar också sin sociala identitet. Bakom 
sig lämnar man kvar släktingar och vänner och en ny identitet behöver byggas upp i ett nytt 
land med nya vänner. Flyktingarna ställs inför en mängd nya situationer samtidigt som de 
behöver återhämta sig från traumatiska händelser till följd av upplevelsen att vara på flykt. 
Både interna resurser som finns hos flyktingarna själva, och externa resurser i den nya miljön, 
har betydelse för välmående. Enligt Lindencrona (2008) finns det ett samband mellan en 
lyckad integration och en känsla av välbefinnande. Välbefinnande beror i sin tur på vilken 
livskvalitet som upplevs. Upplevd livskvalitet påverkas av individens interna och externa 
resurser i form av olika stödfunktioner. Exempel på interna resurser hos individer kan vara 
känsla av sammanhang, copingförmåga, attityd, grad av optimism, hopp och framtidstro. De 
externa resurserna kan vara den sociala kontexten med olika former av stöd; ekonomiskt stöd 
och introduktion med information om lagar, kultur och normer, språkundervisning SFI 
(svenska för invandrare) och yrkespraktik, tillgång till förskola/skola, hjälp till arbetsliv, 
individanpassad hälsovård. Högt upplevt välbefinnande hos flyktingar skapar alltså möjlighet 
till god integration, vilket både direkt och indirekt beror på det sociala systemets inre och yttre 
resurser.  

Förenade Nationernas (FN) konvention 1951, Artikel 1, definierar en flykting som en 
person som är utanför sitt nationella land och är oförmögen eller ovillig att återvända med 
anledning av välgrundad risk för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, eller 
medlemskap i en social grupp eller politisk organisation. En flykting enligt svensk lag 
definieras som:   
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”en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av 
kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan 
inte vill, begagna sig av detta lands skydd.” 

 
”Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som – av samma skäl som anges i första stycket 
befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och inte kan eller på grund 
av sin fruktan inte vill, återvända dit.”  

 
Enligt statistik från FN (UNHCR, 2007a) fanns det under år 2006 71700 flyktingar som blivit 
mottagna av 15 länder, där de största mottagarna relativt sett var USA, Australien, Kanada, 
Sverige, Norge och Nya Zeeland. En flykting definieras i denna studie som en individ som fått 
fly från sitt hemland med anledning av risk för förföljelse och därmed blivit beviljad 
uppehållstillstånd i Sverige.  

För en flykting har det betydelse för anpassningen till nya landet vad man upplever att man 
förlorat i sitt hemland. Flyktingar med högre utbildning och de som i hemlandet haft hög social 
status upplevde högre grad av förlust av viktiga livsprojekt och en meningsfull social identitet 
än de med lägre utbildning och låg social status i hemlandet (Miller, 1999). De var mindre 
aktiva i dagliga aktiviteter och i högre grad socialt isolerade (Miller, Weine, Ramic, Brkic, 
Bjedic, & Smajik, 2002). De upplevde också det svårare att anpassa sig till nya landet och 
mådde följaktligen sämre (Miller, 1999; Davidson, Murray, & Schweitzer, 2008). Dessa 
flyktingar var i högre grad arbetslösa och hade ekonomiska svårigheter (Simich, Hamilton, & 
Baya, 2006). Den sociala kontexten både före och efter flykten har betydelse för förmågan att 
anpassa sig till det nya landet och den nya rollen. Flyktingars välbefinnande och en möjlighet 
till framgångsrik integration i bosättningslandet är komplext och påverkas av systemteoretiska 
och socio-politiska faktorer (Davidson et al., 2008). Det innebär att förlust av den sociala 
identiteten har betydelse i högre grad för de flyktingar med hög utbildning och för de som i sitt 
hemland haft en hög social ställning, och sociala kontexten både för och efter flykten har 
betydelse.   

Flyktingar som aktivt försöker lära sig den kulturella normen i det nya landet och möter 
samhället med intresse har lättare att anpassa sig. Davidson, et al. (2008) har visat att de 
flyktingar som själva arbetade för att integrera sig i det nya samhället hade bättre 
förutsättningar än de som kände sig främmande och annorlunda i det nya samhället.. Flyktingar 
som intog en roll som aktiva konsumenter, som själva tog för sig av de varor och tjänster som 
nya samhället erbjöd, integrerades därför bättre än de som intog en passiv roll eller en ”offer-
roll”. Att betrakta flyktingar som sjuka och i behov av medikalisering uppmuntrade till en 
passiv roll, och påverkade integrationen negativt. Barn i flyktingfamiljer, där föräldrar hade en 
positiv attityd både till sin egen hemkultur och till det nya landet, upplevde sig socialt jämlika 
och hade en högre självkänsla än barn till föräldrar som upplevde att de saknade tillhörighet i 
det nya samhället (Davidson et al., 2008). Flyktingar behöver därför ges möjlighet att vara 
aktiva i sin egen anpassningsprocess. 

 

Utvecklingsekologiskt perspektiv  
 

Det ekologiska perspektivet utgår från relationer och sociala system. Ett socialt system 
innehåller delar. Delarna i sin tur är komponenter eller individer som alla samverkar 
regelbundet och ömsesidigt, då alla delarna har någon relation till varandra (Bronfenbrenner, 
1979; Lagerberg & Sundelin, 2005). Det betyder att om någon del i systemet förändras så 
förändras hela systemet. 
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Människors relationer och samspel påverkar alla delar i systemet i en ständig process. Det 
ekologiska perspektivet definieras som studien av människor, deras miljö och det sätt de 
interagerar och hur det bidrar till människors utveckling och deras funktionella utkomst 
(Westeneyer, Brabble, & Edwards, 1988). Bronfenbrenners (1979) teori om mänsklig 
utveckling, beskrivs ofta som den bioekologiska teorin, och det som teorin fokuserar på är 
person, process, kontext och tid. En flykt är en process i flera kontexter, med sin start i 
hemlandets kontext och kultur och sitt slut i nya kontexten i bosättningslandet. Själva flykten 
är under en begränsad tid, men processen pågår ständigt, från tiden före beslutet om att bryta 
upp till anpassningen i nya landet. Det är en ständigt levande process och en individs hälsa och 
välbefinnande beror på samspelet, balansen, mellan sårbarhet och motståndskraft, mellan 
riskfaktorer och skyddsfaktorer. Exempel på riskfaktorer hos en individ kan vara temperament 
medan en skyddsfaktor kan vara god hälsa eller att vara omtyckt. Exempel på riskfaktor i 
miljön kan vara fattigdom medan skyddsfaktorn kan vara ett starkt socialt nätverk (Lagerberg 
& Sundelin, 2005). En flyktings motståndskraft och sårbarhet påverkas alltså av tidigare 
erfarenheter.  

Integrationspolitik och mottagande av flyktingar behöver ses ur ett helhetsperspektiv. 
Svårigheter och möjligheter som finns i de olika sociala system som berör flyktingars situation 
behöver därför belysas med hänsyn till hela systemet. Exempel på nödvändigheten av 
helhetsperspektiv framgår av en intervju i tidningen Akademikern (2009) med Andreas 
Konstantinides, ordförande i Rosengårds stadsdelsnämnd. Anledning till intervjun var de 
kravaller som pågick i Rosengård under december 2008. Rosengård är ett bostadsområde i 
Malmö som i huvudsak består av bosatta med annan etnisk bakgrund. Situationen för de 
bosatta beskrivs i intervjun som bekymmersam, med trångboddhet och arbetslöshet. Flyktingar 
som kommer till Sverige är ofta traumatiserade och söker sig till tryggheten bland släktingar 
och vänner i det främmande landet. Det blir då naturligt att bosätta sig i områden som 
Rosengård där många invandrare och flyktingar bor, bostadsområden som redan är 
överbefolkade. Många som bor i Rosengård beskrivs leva i social misär. Kostnaderna har 
skenat iväg för den enskilda kommunen och stödbehovet går inte att tillfredsställa då de 
externa resurserna inte räcker till. Andreas Konstantinides beskriver nödvändigheten av en 
förändring på statlig nivå, makronivå, med en kartläggning var jobben och bostäderna finns i 
Sverige och att det är där de nyanlända flyktingarna bör erbjudas bosättning. De statliga 
pengarna bör, enligt intervjupersonen fördelas till kommuner med förutsättningar att kunna ta 
emot flyktingar. Risk finns annars för ökad frustrationen och fler upplopp. Det innebär alltså, 
sett ur ett ekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner, 1979), att statens flyktingpolitik på 
makronivå påverkar kommunernas möjlighet till flyktingmottagande på exonivå, som i sin tur 
påverkar individens möjlighet till integration på mikronivå. Flyktingpolitiken kan därför inte 
ses som delar, utan måste belysas ur ett helhetsperspektiv.  

Den yttre miljön har betydelse för flyktingars känsla av trygghet och säkerhet, då de många 
gånger bär med sig upplevelsen av hot. Det har visat sig att flyktingar upplevde ett högre 
välbefinnande i miljöer där presumtiva hot hade reducerats (Stamps, 2008). Exempelvis 
upplevdes öppna ytor (landskap) tryggare än ytor med hinder för synfältet som buskar och träd. 
Upplysta rum föredrogs framför skumma belysningar. Resultatet av studien bekräftade därmed 
tidigare teorier om flyktingar (Appelton, 1975, 1996), som har sin grund i ett evolutionistiskt 
synsätt på perception. Ur detta evolutionistiska perspektiv är det, i hotfulla situationer, 
perceptionsförmågan som kan vara den avgörande skillnaden mellan att kunna fly och överleva 
eller att bli dödad. En flykting har, enligt Appeltons teori (1975, 1996), behov av att kunna 
avläsa omgivningen och beräkna eventuella hot för att känna sig trygg, vilket kan kopplas till 
otrygghet i allmänhet. Ju otryggare man är, oavsett vad otryggheten grundar sig på, desto mer 
stabilitet och förutsägbarhet önskar man i den omgivande miljön. Det har alltså betydelse för 
flyktingars välbefinnande att den yttre miljön uppfattas som trygg och möjlig att överblicka.  
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Nära ömsesidiga relationer påverkar utveckling och hälsa. De proximala processerna 
uppstår i det nära samspelet mellan individen och de mest betydelsefulla aspekterna i den nära 
kontexten, exempelvis mellan individ och familj, och påverkas således av tidigare erfarenheter 
och av emotioner såsom hopp eller förtvivlan, ilska eller kärlek (Bronfenbrenner, & Evans, 
2000; Bronfenbrenner & Morris, 1998; Yohani, 2008). Enligt Bronfenbrenner (1979) är de 
proximala processerna den ”primära motorn i utvecklingen”, och är särskilt viktigt när det 
gäller utveckling för barn, i synnerhet yngre barn (Bronfenbrenner, 1992). Så länge det för 
individer finns hopp om en framtid och målet känns realistiskt drivs den personliga 
utvecklingen framåt. För flyktingbarn är därför samspelet med den nya skolan och förskolan 
viktig för att exempelvis stimulera språkutveckling men också hitta sitt nya sociala 
sammanhang. För en äldre flykting, som många gånger kommer till ett nytt land med både 
livserfarenhet och yrkesskicklighet kan det istället vara betydelsefullt både för anpassningen 
men också för den egna personliga utvecklingen och av självkänslan att de egna resurserna 
tillvaratas. Har man exempelvis arbetat många år i ett handverksyrke i sitt hemland och kunnat 
försörja sin familj, är det sannolikt ett realistiskt mål även i det nya landet och i en ny kontext. 
För kvinnliga flyktingar är det nära relationer i den sociala kontexten som har stor betydelse 
(Surrey, 1991), och för att främja de proximala processerna behövs ett nytt socialt nätverk med 
nya vänner. Som flykting innebär det att proximala processer har betydelse för 
integrationsprocessen, både när det gäller att lära sig ett nytt språk men också för anpassningen 
till en ny kultur, kanske hitta ett nytt yrke och att fungera socialt i en ny kontext.  

 

Ekologiska systemets fyra strukturer  
 

Det ekologiska systemet är uppbyggt av fyra strukturer som finns på olika nivåer från 
individen; mikrosystem i individens omedelbara närhet; mesosystem som består av 
relationerna mellan mikrosystem och samverkan och samarbetet mellan dem; exosystem där de 
lokala strukturerna finns och makrosystemet som är det abstrakta systemet med lagar, normer 
och ideologier (Lagerberg, & Sundelin, 2005).  

Mikrosystemet finns i individens omedelbara närhet och omgivning, och består av de 
ömsesidiga relationer som finns där. Det är i mikrosystemet de proximala processerna sker. I 
mikrosystemet finns relationerna som individen har i sin specifika roll som t ex dotter/son, 
förälder, elev, flykting, under en bestämd tidsperiod i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen eller 
någon annan miljö (Bronfenbrenner, 1979; Lagerberg, & Sundelin, 2005). Kulturen i 
mikrosystemet måste integreras i kulturen i det nya landet. Det kan bli svårigheter när 
flyktingfamiljen kommer från en kultur där mannen enväldigt fattar alla beslut i familjen och 
möts av kulturen i Sverige där kvinnor förväntas fatta egna självständiga beslut.  Normen för 
hur barn bör uppfostras kan skilja sig åt. Medan Sverige i lag förbjuder barnaga förekommer 
det fortfarande som ett naturligt inslag i andra länder. I vissa länder är hederskultur ett begrepp 
och föräldrar tvångsgifter bort sina barn. I Sverige stimuleras barnen istället till självständighet 
och eget beslutsfattande. Fagersta kommun har därför utarbetat en handbok för det 
förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld (Wolinder, 2008). I mikrosystemet kan många 
spänningar uppstå om barnen anpassas i nya normen i skolan medan föräldrarna inte ges 
samma möjlighet till anpassning. Det är i mikrosystemet som de proximala processerna 
existerar och innebär således att ett fungerande mikrosystem är nödvändigt för att en flykting 
ska känna sig delaktig i nya samhället och kunna utvecklas. 

I mesosystemet finns relationerna mellan de olika mikrosystemen. Problemen kan uppstå 
när man som flykting/individ själv ska röra sig mellan systemen. Ett exempel är hemmiljön och 
skolmiljön, och hur informations- och kunskapsutbytet sker mellan de kulturerna. Det kan vara 
hur föräldrar ska bli informerade om att samtliga elever i Sverige, både flickor och pojkar, 
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förväntas delta i simundervisning gemensamt. Detta kan för familjen vara en otänkbar 
situation, varför informationsutbytet och samarbetet mellan skola och familj för att hitta 
gemensamma lösningar är centralt. Risken finns att barnet själv hamnar i en situation där det 
blir kollision mellan de olika mikrosystemen. Föräldrarnas krav och normer står på ena sidan 
mot skolan och lärare på den andra sidan, och barnet finns klämd mitt emellan. Det är alltså i 
mesosystemet överföringen från en kultur till en annan är möjlig och därför så viktig för 
individens förmåga till anpassning (Bronfenbrenner, 1979; Lagerberg, & Sundelin, 2005). För 
en flyktingfamilj har samarbetet och samverkan mellan de olika stödsystem som är inblandade 
i familjens integration betydelse. För att förståelse ska finnas från samtliga inblandade måste 
en ständig dialog föras mellan alla relationer och parter i mesosystemet. Det innebär att ett 
fungerande mesosystem är viktigt för att öka förståelsen för de olika kulturerna, hos 
flyktingarna men också bland befolkningen i bosättningslandet. 

I exosystemet finns det lokala samhället och dess institutioner, exempelvis kommunen och 
dess socialförvaltning. Exosystemet har stor påverkan på individen när det gäller vardagslivet, 
som tillgång till skola/förskola, SFI – svenska för invandrare och introduktionsutbildning för 
flyktingar. Individen påverkas men agerar inte direkt i exosystemets struktur, såsom ett barn 
som påverkas av föräldrarnas arbete, men är själva inte närvarande på arbetsplatsen. 
Barnbidrag är ett exempel på familjepolitik på exonivå (Bronfenbrenner, 1979; Lagerberg & 
Sundelin, 2005).     Konsekvenserna för flyktingar av ”vattentäta skott” mellan verksamheter 
och olika stödfunktioner kan exempelvis vara uteblivna ekonomiska bidrag. Statligt 
bostadsbidrag till familjen betalas ut efter en ansökan från flyktingfamiljen, men utan 
information från kommunens handläggare om möjligheten att söka bidrag kan familjen gå 
miste om bidraget. I exosystemet sker utförandet av de beslut, lagar och regleringar som tas på 
makronivå. Det är alltså i exosystemet det avgörs hur det ekonomiska och sociala stödet 
fungerar i praktiken för en nyanländ flykting. 

Makrosystemet påverkar befolkningens attityder och bemötande. Makrosystemet är det som 
övergripande styr normerna och tankemönstret i samhället. Familjepolitiken är exempelvis den 
ideologi som politiken grundar sig på och som påverkar vardagliga villkor och förutsättningar 
för familjer i Sverige. Ett annat exempel är makrosystemets diskurs, språkbruk, vilket ger 
signaler till medborgarna om flyktingar ses som ett hot mot välfärden eller en resurs för 
välfärden (Hjerm, 2007; Davidson et al., 2008). Makrosystemet är alltså det som existerar i 
vanor, normer och vedertagna mönster för hur institutioner och samhället ska förstås 
(Bronfenbrenner, 1979; Lagerberg & Sundelin, 2005). I makrosystemet tas beslut och stiftas 
lagar och regler för de stödsystem som skapats för flyktingars integration i samhället. Det är 
makrosystemet som beslutar om vad kommunerna är skyldiga att göra i flyktingmottagandet. 
Det är alltså både de officiella lagar och regler som finns kring flyktingars mottagande och 
integration och de inofficiella normer, attityder och värderingar som existerar i ett samhälles 
makrosystem som påverkar flyktingars möjligheter och villkor på mikronivå, såsom välmående 
och integration i det nya landet.  
 

Makronivå 
 

På makronivå i Sverige är det riksdagsbeslut som avgör hur många och vilka flyktingar som 
ska få uppehållstillstånd i Sverige. Regeringen ansvarar för att politiken förs ut till 
medborgarna via de statliga verken. Det övergripande målet för integrationspolitiken är ”lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” 
(Regeringens strategi för Integration, 2009). Integrations och jämställdhetsdepartementet har 
ett övergripande ansvar för flyktingpolitiken i Sverige. Sverige är det land i Europeiska 
unionen som proportionellt i förhållande till totala populationen tar emot flest flyktingar, 1.77 
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% enligt statistik från år 2000 (United Nations Economic Commission for Europe (UNESCE), 
2003). Därefter följer Danmark, Tyskland och Norge. De länder i Europeiska unionen som år 
2000 tog emot lägst andel flyktingar, med 0.1 % av totala populationen, var Italien, Tjeckien, 
Polen och Portugal.  

Negativa attityder mot flyktingar grundar sig på flera underliggande upplevelser av hot 
(Zárate, Garcia, Garza, & Hitlan, 2004). Enligt den integrerade hot-modellen (Stephan & 
Stephan, 2000) finns det fyra typer av upplevda hot: realistiska hot, symboliska hot, negativa 
stereotyper och hot mot ”inomgruppen”. Konkurrens om bristande resurser mellan sociala 
grupper har visat sig vara ett objektivt hot som skapade konflikt och ledde till negativa attityder 
gentemot ”utomgruppen” (Bobo, 1983; Sherif, 1967; Pruitt, 2004), i detta fall mot 
flyktinggruppen. Detta leder till en mer holistisk syn med ett långtidsperspektiv på bosättning 
och integration (Simich et al., 2005). Ett lands invandrings- och flyktingpolitik speglar således 
de attityder som finns för eller emot flyktingar. Om flyktingarna upplevs som hot mot 
välfärden blir attityden negativ med en fientlig flyktingpolitik till följd av detta, men om 
flyktingarna istället ses som en resurs blir attityden och politiken istället positiv. 

Den sociala kontexten på makronivå har betydelse för attityder och socialt stöd. Om ledarna 
i landet betraktar flyktingarna som konkurrenter om de ekonomiska och sociala systemen blir 
de ett symboliskt hot mot välfärden. Det sänder signaler till medborgarna i landet och 
förstärker de negativa attityderna genom växelvisa processer. Betraktas och bemöts 
flyktingarna på ett negativt och fientligt sätt skapar det en negativ bild hos flyktingen av 
befolkningen och bosättningslandet, vilket förstärker den negativa spiralen i de växelvisa 
relationerna. Det kan leda till en upplevd hotbild på individnivå, men också på en kollektiv och 
kontextuell nivå (Hjerm, 2007). Fokuserar den allmänna diskursen istället på vilka resurser 
flyktingarna kan bidra med skapar det istället ett klimat för att vilja investera mer resurser i 
stödjande service, bort från hotet om konkurrens om bristande resurser. Språkbruket i 
bosättningslandet påverkar attityder. Om flyktingar kallas ”illegala invandrare” i media kan det 
leda till marginalisering (Davidson et al., 2008). Ett exempel är de stegrande negativa 
attityderna mot flyktingar i Australien, där media och regering ofta beskriver flyktingar som ett 
hot mot nationell suveränitet (Klocker & Dunne, 2003; Slattery, 2003; Nickerson & Louis, 
2008). När media i Kanada beskrev flyktingar som en kollektiv grupp som förgrep sig på 
landets procedur och som försökte lura systemet, försvann den individmänskliga aspekten i att 
vara flykting (Esses, Veenvliet, Hodson, & Mihic, 2008). Det resulterade i mindre positivt stöd 
för flyktingpolitiken i landet och mer negativa attityder gentemot flyktingar generellt. Media 
och ledare har alltså genom sitt språkbruk ett ansvar för vilka attityder som möter flyktingar, 
och att flyktingar ses som individer och inte som en kollektiv invandrargrupp med samma 
egenskaper och behov. Studier i Storbritannien visade att flyktingar själva konstruerade sina 
nya identiteter kring den negativa bild av en flykting som konstruerats i diskursen, det sociala 
och politiska systemet, och det medförde psykologiska problem. Den konstruerade bilden 
överensstämde inte med självbilden, den egna identiteten, och ledde till kognitiv dissonans och 
därmed ohälsa (Leudar, Hayes, Nekvapil, & Baker, 2008). Diskursen och ledares 
förhållningssätt har alltså betydelse för attityder hos medborgarna i landet, och även för 
flyktingarna egen självbild. 

 

Exonivå 
 

Det motsatsförhållande som råder mellan förväntningarna från flyktingen och det verkliga livet 
behöver förändras (Simich, Beiser, Stewart, & Mwakarimba, 2005). Enligt Simich, et al. 
(2005) är det nödvändigt att öka förståelsen och det sociala stödet på system-nivå om man vill 
överbrygga ”löftet om medborgarskap och verkligheten i exklusion” som kännetecknar livet 
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för många flyktingar. De individer som har en etablerad position i den sociala hierarkin i landet 
upplever dock inte samma hot från flyktinggruppen och är dessutom mer positiva till flyktingar 
än de som tillhör en svag grupp i samhället.  

Flyktingar behöver integrerat boende med bosättningsbefolkningen. Flyktingar riskerar 
annars att hamna utanför den sociala gemenskapen med medborgarna i nya landet på grund av 
sin låga status (Davidson et al., 2008).  Om individer i bosättningslandet upplever att de får 
lägre social status eller på annat sätt ”hotas” i sin position om de socialiserar med invandrare 
leder det till ett exkluderat beteende från deras sida. Kravallerna under hösten 2008 vid 
bostadsområdet Rosengård i Malmö var ett tydligt exempel på vilka konsekvenser det leder till 
med ett segregerat boende. Den sociala misären i bostadsområdet var uppenbar, samtidigt som 
de externa resurserna i den enskilda kommunen inte räckte till (Akademikern, 2009). 
Kontexten i grannskapet och nivån av fattigdom i området har visat sig ha negativ påverkan på 
den mentala hälsan, ju mer fattigdom i området desto lägre mental hälsa (Lindencrona, Ekblad, 
& Hauff, 2007). Slutsatsen blir att flyktingar behöver bo i bostadsområden tillsammans med 
bosättningsbefolkningen, inte bara för att undvika att få en lägre status och därmed exkluderas 
från sociala gemenskapen, men också för att jämna ut kostnaderna.  
 

Mesonivå 
 

Samarbetet mellan de olika mikrosystemen finns i mesosystemet. Om flyktingfamiljens 
skolbarn råkar ut för problem i skolan som beror på kulturkrockar behöver problemet lyftas 
med samtliga parter, inklusive föräldrarna. Det kanske är möjligt när det gäller muslimska 
flickors simundervisning att kommunen tillhandahåller egen simundervisning där det endast är 
flickor. Den optimala lösningen bygger på de individuella förutsättningarna varför bra dialoger 
och en bra relation mellan barnens skola och barnens föräldrar skapar förutsättningar för 
mindre konfliktfyllda situationer för barnen. För flyktingbarn har det visat sig att dålig 
prestation och dåliga resultat i skolan kan medföra att barnen diagnostiseras på olika sätt, som 
exempelvis att ha inlärningssvårigheter (Kaplan, 2009). I själva verket berodde resultaten på 
andra orsaker, såsom trauman under flykten eller kulturella svårigheter att förstå de olika 
testerna, som ledde till de sämre resultaten. Det är därför betydelsefullt att barnens inlärning i 
andra sammanhang också beaktas, om barnet fungerar i relationen med andra mikrosystem som 
i familjen eller andra sociala sammanhang.  

Kvinnor från Afghanistan kan inte få vård av en man från Afghanistan att få sjukvård eller 
få hjälp eller stöd från en man (Kieft et al., 2008). Det medför ett särskilt behov av samarbete 
och dialog när det gäller exempelvis mödravård, vid ungdomsmottagning och barnhälsovård. 
Kulturkrockar kan undvikas om sjukvårdspersonal samverkar med andra aktörer och vid behov 
kan erbjuda alternativ vård, såsom kvinnliga vårdgivare eller stödpersoner. Ett annat exempel 
på hinder för flyktingar att få vård i Sverige kan vara att en läkartid oftast bokas via telefon. 
Om flyktingfamiljen varken har telefon eller tillräckliga språkkunskaper för att kunna beskriva 
sitt stödbehov skapar det problem att få adekvat vård, vilket kan göra att integrationsprocessen 
försenas av medicinska orsaker. Slutsatsen blir därför att mesosystemen är centrala när det 
gäller flyktingars anpassningsförmåga, då det är i mesosystemen kulturkrockar kan förebyggas. 

 

Mikronivå/ fyra kategorier av behov 
 

Människor har olika behov som kan skilja sig beroende på olika skeden i livet. Redan på 50-
talet utvecklades en behovsmodell av Maslow (1954). Modellen bygger på att individer har 
basala behov som behöver tillfredsställas. Först efter att de basala behoven är uppfyllda uppstår 
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andra behov som exempelvis att känna sig delaktig i en grupp. Wilensky (1960) menar att 
effekten av tillfredsställelse i en domän, exempelvis i familjelivet, påverkar eller ”spiller över” 
till en annan domän exempelvis livsglädje i stort. Individen kan välja att kompensera 
arbetslöshet och därmed låg trivsel med arbetslivet med ett rikt friluftsliv istället. Sirgy, Efraty, 
Siegel och Lee (2001) har i sin modell utgått från sju olika typer av behov som behöver 
tillfredsställas: (1) hälsa och trygghet, (2) ekonomi och familj, (3) socialt behov, (4) behov av 
uppskattning, (5) självförverkligande, (6) kunskap och att utveckla sin förmåga, och (7) 
estetiska behov. Hill et al. (2007) utgår istället från behov av stöd från fyra huvudkategorier: 
överlevnadsbehov, socialt behov, personligt behov och självförverkligande behov.  

 

Mikronivå/överlevnadsbehov 
 

Överlevnadsbehov är det basala behovet med behov av säker miljö, trygghet, och ekonomi att 
kunna försörja sin familj. Gifta arbetande immigrerande kvinnor förväntas att ta ansvar både 
för sitt arbete och för hemmet. Detta gäller även om övriga familjemedlemmar inte arbetar 
(Lipson & Miller, 1994; Schreiber, Stern, & Wilson, 1998). De gifta immigrerande kvinnorna 
förväntas stödja familjen känslomässigt och ekonomiskt om deras anhöriga drabbas av trauma 
eller svårigheter att etablera sig i nya kulturen. För flyktingbarn är föräldrarnas mentala hälsa 
och stress avgörande för välbefinnandet (Davidson et al., 2008). Om båda föräldrarna är med 
har också en positiv effekt för anpassningen till det nya landet. Att vara äldre flykting och/eller 
att vara kvinna innebär att integrationsprocessen blir svårare (Davidson et al., 2008). För en 
immigrerande man har äktenskapet en skyddande funktion, en funktion som inte gäller för 
kvinnan (Ahnlund & Frod, 1996). Män kan uppleva stress att inte kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden, medan kvinnor upplevs ha ett större behov av nya relationer och 
socialisering till den nya kulturen och också förväntas ta ett fortsatt ansvar för 
familjemedlemmar, hem och ekonomi. Den psykologiska stressen för nyanlända flyktingar 
skiljer sig mellan kvinnor och män, det ställs större krav på en gift kvinna än på en man. 
Männen stressas av att inte kunna uppfylla överlevnadsbehovet att försörja sin familj medan 
kvinnorna både ska ta ansvar för att familjen har mat på bordet, uppfylla överlevnadsbehovet, 
men också att stödja familjens välmående och sociala behov.  

Det har också visat sig betydelsefullt att undvika misstänksamhet med hänsyn till religiösa 
eller politiska motsättningar i hemländerna. Som exempel kan ett hinder vara att den som 
tillhandahåller stödet och flyktingen tillhört olika konkurrerande stammar eller kulturella 
grupper i hemlandet. Kön är ett annat exempel på hinder, då det exempelvis har visat sig vara 
otänkbart för kvinnliga flyktingar från Afghanistan att få hjälp eller stöd av manliga vårdgivare 
(Kieft et al., 2008). Ur ett socio-ekonomiskt perspektiv påverkade bristande ekonomiska 
resurser hos flyktingar stressnivåer och hälsa negativt (Lantz, House, Mero, & Williams, 
2005). En studie av Lindencrona et al. (2007), visade att flyktingar som blivit utsatta för tortyr i 
sitt hemland ökade stresskänsligheten för andra faktorer exempelvis socio-ekonomiska. 
Överlevnadsbehovet, de ekonomiska behoven, har alltså påverkan även på det psykiska 
välbefinnandet. Om det ekonomiska behovet är tillgodosett reduceras alltså den psykiska 
stressen från tidigare övergrepp. 

En flykting utsätts för psykisk stress. Flyktingar från mellanöstern, bosatta i Sverige, visade  
sig uppleva fyra dimensioner av stress som negativt påverkade den mentala ohälsan: brist på 
sociala kontakter, ekonomisk brist och alienation vilka hade högst betydelse för mental ohälsa, 
samt diskriminering (Lindencrona, et al., 2007). Kvinnor har i högre grad än män upplevt det 
stressande att lämna släktingar kvar i hemlandet (Aroian, Norris, & Chiang, 2003). Betydelsen 
av sociala och relationella faktorer gällande psykologisk stress har visat sig vara högre hos 
kvinnor än hos män (Surrey, 1991). Framförallt immigrerande kvinnor upplevde en känsla av 
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ensamhet och utanförskap i mötet med den annorlunda kulturen i det nya landet (Hattar-Pollara 
& Meleis, 1995; Lipson & Miller, 1994; Shin & Shin 1999). Män uppvisade däremot högre 
psykologisk stress än kvinnor när det gällde arbetsrelaterade faktorer, exempelvis arbetslöshet 
(Baider, Kaufman, Ever-Hanani, & Kaplan De-Nour, 1996). En svag socio-ekonomisk 
situation är en riskfaktor för hälsa, och kan förklara varför en relativt hög andel flyktingar har 
sämre hälsa än befolkningen i övrigt (House, 2001). Sämre hälsa hos flyktingar jämfört med 
befolkningen kan alltså förklaras av psykisk stress, både när det gäller överlevnadsbehov men 
också kopplat till det sociala behovet. 

Upplevelsen av att kunna hantera och ha kontroll över sin livssituation hade positiva 
effekter på hälsan, och sänkte stressnivåerna. Ett sådant förhållningssätt bidrar till val av 
konstruktiva copingstrategier, och ger individen en bas för att bevara och främja hälsa och 
välbefinnande (Antonovsky, 1991; Ville & Khlat, 2006; Medin & Alexandersson, 2008). Det 
ekonomiska stödet är alltså betydelsefullt för hälsan hos flyktingar, men det är samtidigt 
nödvändigt att ta hänsyn till olika kulturella hinder. Det innebär att om överlevnadsbehovet är 
tillgodosett ökar välbefinnandet hos individer, och ett ökat välbefinnande hos flyktingar bidrar 
till bättre möjligheter till integration. 

 

Mikronivå/socialt behov 
 

Det sociala behovet utgår från den sociala samvaron med andra, att ha andra att samtala med 
och att känna gemenskap och få tillhöra en grupp. Det sociala behovet innebär också att ha 
fritidsliv och tid för återhämtning (Hill et al., 2007). Nyanlända flyktingar i behov av 
psykosocialt stöd, som får paraprofessionellt kommunbaserat stöd med etnisk matchning med 
personal som själva har samma bakgrund, har visat sig vara särskilt framgångsrikt (Kieft et al., 
2008). Det överbryggade de kulturella hinder som annars kunnat uppstå med traditionellt 
hälsoinriktat stöd. Det har visat sig vara framgångsrikt att frångå det traditionella 
paradigmtänkandet i behovet av stöd, alltså att utgå från det stödbehov som flyktingar 
traditionellt behöver i former av medicinsk behandling. Om stödpersonen istället försökte 
förstå upplevelsen genom ett narrativt tänkande, genom flyktingens berättelse, kunde det 
individuella stödbehovet tydliggöras på ett bättre sätt (Savy & Sawyer, 2007). Ömsesidigt 
socialt stöd mellan partners över tid visade sig ha en bufferteffekt för kommande stressfyllda 
situationer (Schwarzer & Knoll, 2007). Socialt stöd har gett mer aktiva flyktingar, särskilt om 
fokus lades på vad de bidrog med till samhället. Det upplevdes särskilt betydelsefullt när det 
gavs från en person med liknande erfarenheter som därmed hade förståelse för den egna 
stressupplevelsen (Simich et al., 2005; Jasinskaja, Lahti, Liebkind, Jaakkola, & Reuter, 2006). 
Socialt stöd har visat sig ha särskilt stor betydelse både direkt och med buffrande effekt på det 
psykologiska välbefinnandet, om det gavs genom nätverk av individer från befolkningen i 
bosättningslandet (Jasinskaja et al., 2006). En förklaring till det kan vara att flyktingarna 
upplevde att det sociala stödet från individer i befolkningen reducerade känslan av utanförskap 
och diskriminering. Däremot visade det sig att ensidigt socialt stöd som gavs på ett 
predominant sätt uppfattades som negativt (Schwarzer & Knoll, 2007). Socialt stöd är därför 
viktigt när det gäller flyktingars hantering av stress och upplevd livskvalitet, men behovet av 
socialt stöd är individuellt och bör anpassas utifrån individens eget behov.  

Socialt stöd är en betydelsefull resurs när det gäller individers förmåga till stresshantering. 
Socialt stöd påverkar de kognitiva värderingarna, skapar positiva tankeprocesser, som i sin tur 
påverkar förmågan att hantera stress, och copingstrategier är ett resultat av kognitiva 
värderingar (Schwarzer & Knoll, 2007). Enligt den transaktionella stress-teorin av Lazarus och 
Folkman (1984), är socialt stöd en betydelsefull resurs när det gäller individens förmåga till 
stresshantering. Ju högre grad av socialt stöd som ges desto bättre copingförmåga hos 
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individen och därmed bättre individuella förutsättningar att klara stressfyllda händelser 
(Holahan, Holahan, Moos, & Brennan, 1997; Schwarzer & Knoll, 2007). Copingstrategier har 
visat sig vara viktiga även när det gäller den post-migrerade kontexten, svårigheterna att 
hantera livet i exil (Miller, Worthington, Muzurovic, Tipping, & Goldman, 2002). Khawaja, et 
al. (2008) har visat i en studie av flyktingar från Sudan bosatta i Australien, att flyktingarna 
använde sig av tre olika karaktärer av copingstrategier genom alla stadier, före flykt, under 
flykt, efter flykt och i anpassning till nya erfarenheter. Hur starkt de påverkat förmågan att 
hantera stress beror på den individuella styrkan, den kognitiva förmågan samt svårighetsgraden 
av stress. Den första strategin som användes var av religiös eller (politisk) övertygelsekaraktär, 
flyktingarna la framtiden i Guds (en högre makts) hand och använde bönen som copingstrategi, 
och var övertygade att livet skulle bli bättre. Den andra karaktären av coping baserade sig på 
ett nätverk för socialt och materiellt stöd. Den strategin minskade oro och depression och 
ökade känslan av samhörighet i samhället. Det sociala nätverket förändrades över tid och i 
storlek, men någon form av nätverk fanns i någon form i flyktingarnas närhet. Den tredje 
karaktären av coping, som studien visade, var en kognitiv inramning av situationen, att försöka 
förstå situationen som den var, och att fokusera på önskningar för framtiden, med hopp och 
förväntningar. Den kognitiva modellen kunde kategoriseras på två olika sätt: aktiv coping som 
innebar att individen mobiliserade inre styrka och resurser som ledde till en tro på den egna 
förmågan att kunna hantera utmaningar i livet: passiv coping som innebar att individen 
normaliserade och accepterade situationen och svårigheterna, och själv inte såg någon 
möjlighet att påverka det som skedde. Det har visat sig att aktiv coping varit en bättre strategi 
än passiv coping, då flyktingar med aktiva copingstrategier hade högre välbefinnande 
(Khawaja et al., 2008). Copingstrategier är alltså olika effektiva för olika individer och ger 
flyktingar en möjlighet att bättre hantera sin livssituation trots att de olika behov som finns inte 
alltid är fullt tillfredsställda.  

Det behövs socialt stöd för att förändra attityder på mikronivå hos individerna i den svaga 
sociala gruppen i bosättningslandet, då det finns ett samband mellan upplevt hot från flyktingar 
och låg utbildning (Green, 2009). Det innebär alltså att om det riktas socialt stöd särskilt till de 
individer i bosättningslandet som har låg utbildning och/eller låg social status kan deras 
negativa attityder mot flyktinggrupper förändras. 

 

Mikronivå/personligt behov 
 

Det personliga behovet tillfredsställs av uppmärksamhet och uppskattning, genom beröm för 
vad man presterar både inom gruppen men också utanför det egna gruppen, känna man duger 
och är självständig (Hill et al., 2007). Self-efficasy definieras som den subjektiva upplevelse en 
person har av sin förmåga att hantera och klara av olika situationer, och har betydelse när det 
gäller återhämtning efter posttraumatiska händelser (Beneight & Bandura, 2004). Self-efficasy 
påverkar och styr hur länge en individ fortsätter innan hon ger upp inför svårigheter och hur 
mycket stress och känslor av depression som upplevs i förhållande till krav från omgivningen. 
Self-efficasy påverkar också om individen tänker självförhöjande eller självförsvagande, 
optimistiskt eller pessimistiskt. Ju mer positiva reaktioner som bosniska flyktingar i Norge 
upplevde från den norska befolkningen, desto högre var deras tillfredsställelse med livet, och 
desto högre uppskattade de den egna kompetensen (van Selm, Lackland Sam, & van 
Oudenhoven, 1997). Flyktingars resurser och tidigare kunskaper behöver uppmärksammas och 
uppskattas för att det personliga behovet av stöd ska kunna bemötas.    

Studier har visat att flyktingar med akademisk utbildning och hög yrkeskompetens upplevde 
det svårt att ta sig förbi barriärer som fanns, och fortfarande finns, i den svenska 
integrationspolitiken (Bjurling, 2004). Deras utbildning och kompetens undervärderas och 
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många upplever att de möts av nedvärderande attityder och generaliseras som utlänningar. De 
placerades i SFI (svenska för invandrare) på en grundnivå som inte motsvarade deras 
kunskapsnivå, och placerades på en bosättningsort utan möjligheter till arbete utifrån 
kompetens. De kulturella konflikterna måste identifieras, lyftas och synliggöras för att kunna 
överbryggas menar Matsudaira (2003). Att försöka ignorera eller undvika diskussioner om 
skillnader riskerar istället att kulturkonflikten cementeras.  

När det gäller flyktingbarns studier så riskerar dålig prestation och dåliga resultat i skolan 
att barnen diagnostiseras på olika sätt, exempelvis bedöms ha inlärningssvårigheter (Kaplan, 
2009). Svårigheterna visade sig istället vara (1) ett resultat av trauma som påverkade barnens 
kognitiva förmåga, beteende och emotionella stabilitet, (2) det fanns kulturrelaterade ”bias” på 
standardiserade test, vilket gjorde att barnets brist på erfarenhet i testets normativa kontext 
ledde till att barnen fick sämre resultat. På nationell nivå bör det finnas tydliga riktlinjer och 
kriterier för flyktingpolitiken, som ger tillräckliga förklaringar med hänsyn till de makro-
sociala faktorerna och därmed kan minska känslan av konkurrens, negativa attityder och 
felaktiga slutsatser. 

 

Mikronivå/självförverkligande behov 
 

Behovet av självförverkligande är när individen får vara kreativ och får utmaningar i livet. 
Individer behöver utmaningar som leder till utveckling både som person och inom sitt yrke. 
(Hill et al., 2007). Flyktingar som kände att de bidrog till samhället blev aktiva och det hade 
positiv effekt på integrationen (Simich et al., 2005). Ghazinour, Richter och Eisemann (2004) 
fann, i sin studie av Quality of Life för iranska flyktingar i Sverige, att de flyktingar som 
känner sig som del av ett socialt system och har högre grad av identitet och meningsfullhet 
leder till en direkt effekt av ökat välmående. Det innebär att känsla av sammanhang, socialt 
stöd och coping kan ses som en av nycklarna till att behålla hälsa. Trots både individuella och 
upprepade traumatiska händelser upplevde många ett liv med god kvalitet utan 
psykopatologisk påverkan. Alla individer behöver känna att det finns utvecklingsmöjligheter 
för att må bra, och för att kunna integreras i nya samhället. 

 

Hopp och framtidstro – bränsle för proximala processer 
 

Hopp ger människor kraft, mod och mening i det dagliga livet. Emotioner driver proximala 
processer, och hopp är en sådan emotion (Bronfenbrenner & Evans, 2000; Bronfenbrenner & 
Morris, 1998; Yohani, 2008). Yohani (2008) visade i en studie med flyktingbarn i Kanada, i 
linje med tidigare forskning, att när barnen beskrev hoppfulla situationer, startade det 
proximala processer även hos föräldrar, lärare och andra i barnens omgivning. Hopp är alltså 
den emotion som ger flyktingar bränsle till starten av de proximala processerna, och skapar 
möjlighet till nära och ömsesidiga relationer och utveckling. Genom att fokusera på framtida 
hopp och förväntningar utvecklades ett positivt kognitivt tankemönster hos Sudanesiska 
flyktingar i Australien. Det gjorde det möjligt för flyktingarna att sätta upp specifika mål och 
behålla känslan av ett syfte och sammanhang i livet (Khawaja, White, Schweitzer, & 
Greenslade, 2008), vilket är i linje med tidigare forskning, exempelvis Goodman (2004). 
Studier om hopp har visat, i linje med Bronfenbrenners (1979) ekologiska perspektiv, att 
miljön och relationer med andra har betydelse. Det är därför lämpligt att använda både hopp 
och det ekologiska perspektivet för att studera flyktingar (Yohani, 2008). Hopp kan definieras 
som den emotion som gör att individer lyckas i livet då de ser framåt mot möjligheter och förbi 
hindren, genom engagerade och kreativa tankeprocesser (Lynch, 1965). Jevne och Miller 
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(1999) menade att hoppet ger människorna kraften att fortsätta, även i svåra situationer. Det är 
hoppet som skänker mening och ger framtidstro och ger på det sättet möjligheten till att lämna 
svårigheter bakom sig och gå vidare i livet (Marcel, 1962). Det innebär att känslan av hopp gör 
det möjligt att sträva mot ett mål, och skapar därmed förutsättningar för utveckling och 
framtidstro för alla individer vilket är särskilt viktigt för flyktingars integrationsprocess.    

 

Tillämpningsområde  
 

Inom Fagersta kommun har bedrivits ett aktivt och intensivt arbete för att etablera flyktingar på 
arbetsmarknaden. Fagersta kommun blev under år 2007 beviljad extra medel för de kostnader 
den kraftiga ökningen av flyktingmottagandet lett till. Fagersta kommun startade under 2007- 
2008 integrationsprojektet ”Integration och delaktighet” vars syfte var att förbättra mottagandet 
i kommunen och förbättra integrationen. Även ”Hedersprojektet” startades 2007, ett 
projektarbete som ledde fram till en handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
(Wolinder, 2008). Under 2008 – 2009 fortsätter Fagersta kommun arbetet med 
integrationsprojektet men man arbetar även vidare med att utveckla det förebyggande arbetet 
gällande hedersproblematik. 

Den här studien vid Fagersta kommun har varit möjlig att genomföra, då studien setts som 
ett led i Fagersta kommuns utveckling av flyktingmottagandet. Fagersta kommun har en vilja 
att hitta framgångsfaktorer för integrationen inom kommunen, vad som fungerar bra och vad 
som kan utvecklas, och identifiera vilka faktorer som skulle kunna leda till att flyktingarna 
stannar kvar inom kommunen. Initiativet till studien har kommit från socialförvaltningen i 
Fagersta kommun. Studien har genomförts helt fritt, utan insyn eller påverkan. Någon 
ersättning har inte utbetalats för genomförandet av studien, Fagersta kommun har dock 
utbetalat ersättning för resekostnader till och från Fagersta i samband med studien.   

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna undersökning var att, ur ett ekologiskt perspektiv på makro-, exo-, meso- och 
mikronivå, ta del av nyanlända flyktingars erfarenheter att anlända och bo i Fagersta. Detta 
kommer att studeras genom två delstudier för (1) att se vilka resurser som ställs till förfogande 
genom lagar och regleringar i flyktingpolitiken och (2) hur dessa beslut verkställs på 
kommunal/lokal nivå, samt hur flyktingfamiljerna själva upplevde stödet för integration, dvs. 
vad som flyktingarna upplevt fungerat bra och vad som i framtiden kan förbättras i 
mottagandet i Fagersta kommun.   

Dessa frågor kändes aktuella att belysa och frågeområdet avgränsades till den lokala 
verksamheten inom Fagersta kommun såsom Individplanering/Introduktion, Förskola, Skola, 
samt SFI/yrkespraktik.  

 

Metod 
 

I den första delstudien genomfördes en kartläggning, utifrån Bronfenbrenners (1979) 
ekologiska nivåer, av lagar och regleringar på makronivå och vilken betydelse på exonivå 
dessa dokument hade för flyktingmottagningen i Fagersta kommun. Avgränsning gjordes till 
de lagar och regleringar som bedömdes ha störst betydelse och som påverkar flyktingars 
integration, på makro- och exonivå. Dokumenten samlades in dels genom sökningar på Internet 
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via hemsidor på Regeringskansliet, Skolverket, Migrationsverket, Länsstyrelsen samt Fagersta 
kommun.  

Den andra delstudien omfattade två delar. Dels genomfördes en dokumentanalys av de 
styrdokument/policydokument som används lokalt inom Fagersta kommun i arbetet med 
flyktingar. Avgränsning gjordes till de dokumenten som tillhandahållits genom 
socialförvaltningen i Fagersta kommun: Individplanering/Introduktion: Regler gällande 
introduktionsersättning Fagersta kommun; Förskola: Handlingsplan för nyanlända 
förskolebarn i Fagersta kommun; Skola: Handlingsplan för nyanlända elever i Fagersta 
kommun. De specifika frågeställningarna var (a) vad ska göras? dvs. vilka resurser ställs till 
förfogande? och (b) hur upplevs det, dvs. hur verkställs det på lokal nivå?. Dels genomfördes 
åtta intervjuer med flyktingar bosatta i Fagersta kommun för att undersöka flyktingarnas egen 
upplevelse av integrationen och stödbehovet, samt betydelsen av interna och externa resurser. 
En genomgång av tidigare forskning och litteratur kring begreppen interna och externa resurser 
och flyktingar resulterade i följande frågeställningar: (c) vilken betydelse har interna resurser 
för de kvinnliga respektive manliga flyktingarnas integration?, (d) vilken betydelse har externa 
resurser för de kvinnliga respektive manliga flyktingarnas integration? samt (e) finns det något 
som upplevts som särskilt viktigt för integrationen och som ger en känsla av hopp och 
framtidstro? Då forskningsfrågorna utgått från människors upplevelser valdes kvalitativ metod 
i form av intervjuer. Semistrukturerade intervjuer användes för att kunna använda samma 
frågor till samtliga deltagare, men möjliggöra friare svar än vid strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna inleddes med att deltagarna fick berätta, vad som lett till att man bosatt sig i just 
Fagersta kommun. Intervjun fortsatte kring frågorna enligt intervjuguiden. Avslutningsvis fick 
deltagaren möjlighet att berätta/beskriva om något upplevts särskilt viktigt som har gett hopp 
och framtidstro.    

 

Deltagare  
 

Studien genomfördes i Fagersta kommun. Då studien skulle täcka kvinnliga och manliga 
nyanlända flyktingar i Fagersta kommun avgränsades urvalet till de flyktingar som anlände 
2006. Anledningen till att studien avgränsade sig till dem som anlände 2006, var att deltagarna 
behövde ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att möjliggöra intervjuer utan tolk. 
Deltagarna hade dessutom bott tillräckligt länge för att ha erfarenhet av flyktingmottagandet i 
Fagersta kommun.   
     Åtta deltagare valdes ut genom tillgänglighetsurval. När det var aktuellt för intervjuer hade 
fyra kvinnor och fyra män tackat ja till att delta i studien. Urvalet blev därmed självselekterat 
(Kvale, 1997), då de som varit mest engagerade och aktivt svarat ja fick delta i studien. Det 
fanns därmed en risk att deltagarna i studien var de flyktingarna som var mest aktiva och 
engagerade, flyktingar som hade resurser och self-efficasy. Åldersspridningen bland de 
intervjuade var mellan 21-52 år och med en medelålder på 37.6 år. Utbildningsbakgrund hos 
deltagarna var skiftande, från grundskolan till universitetsutbildning i hemlandet. Fem 
deltagare kom från mellanöstern och tre deltagare kom från afrikanska länder. Ingen av 
deltagarna fick någon ersättning för att delta i undersökningen.  

 

Material  
 

I den första delstudien användes som grund för kartläggningen dokument såsom SFS, 
Förordningar och regleringar som sökts fram via Internet på respektive myndighets hemsida, 



 14 

samt på Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida. Sveriges Rikes Lag (Höglund, 1997) har 
använts för att studera de lagar som styr flyktingpolitiken.  

Den andra delstudien består av två delar.  Som material för första delen, en dokumentanalys, 
användes de lokala styrdokument som fanns i Fagersta kommun. Introduktion: Regler gällande 
introduktionsersättning Fagersta kommun samt Serviceåtagande Integrationsenheten. Förskola: 
Handlingsplan för nyanlända förskolebarn i Fagersta kommun. Skola: Handlingsplan för 
nyanlända elever i Fagersta kommun. Som material för andra delen, som bestod av intervjuer, 
upprättades en intervjuguide. Frågorna som ställdes, utöver bakgrundsfrågor såsom: (1) ålder, 
(2) kön och (3) utbildning var: (4) Från vilket land kommer du? Kom du direkt hit eller har du 
bott någon annanstans innan, efter att du lämnat ditt hemland? I så fall var och hur länge? (5) 
Har du familj? Hur ser din familj ut och är den med till Sverige? (6) Kan du berätta lite om när 
du kom och varför du bosatte dig i Fagersta. 

Därefter följer frågor som rör externa resurser/behov av stöd: (7) Berätta om när du kom till 
Fagersta och hur du upplevde mottagandet. Vem kontaktade dig för din individplanering och 
hur upplevde du det? Kände du dig delaktig? Finns det något som skulle ha gjort att du känt 
dig mer delaktig? När det gäller introduktionen, berätta hur du upplevde den, kändes det som 
något var särskilt viktigt, som du gärna fått mer av? Du har gått/går på SFI, hur upplever du det 
(tillgodosett individuella behov)? Om det finns barn i familjen: Hur upplever du att skolan/ 
förskolan motsvarat förväntningarna? (8) Vad har du arbetat med tidigare? Har du fått arbete i 
Sverige? Motsvarar de dina förväntningar du hade innan du kom hit? Känner du att man 
tillvaratagit dina tidigare erfarenheter? (9) Hur ser du på din egen hälsa? (Om familj: Familjens 
hälsa?). Hur upplever du att hälso- och sjukvården i Fagersta motsvarat dina behov? Har du 
haft kontakt med asylhälsan? Finns det något som varit särskilt värdefullt? (10) Av det du 
beskrivit – vilket ser du som viktigast? (11) Om du ser på Fagersta kommun, trivs du i 
kommunen och vad skulle leda till att du stannar i Fagersta? 

De sista frågorna i intervjuguiden rör de interna resurserna: (12) Vad har du själv gjort för 
att klara av din nya situation (coping, känsla av sammanhang, egen attityd)? (13) Vilka 
personliga egenskaper har hjälpt dig att hantera den nya situationen (personlighet; utåtriktad, 
social, positiv livssyn etc)? (14) Vad ser du som viktigast av det du beskrivit för att må bra? 
(15) Finns det något som upplevts särskilt viktigt för känslan av hopp och framtidstro? 

 

Procedur  
 

Missivbrevet samt svarsbrevet skickades först till kontaktpersonen på Fagersta kommun. 
Breven skickades sedan ut från handläggarna i Fagersta kommun tillsammans med ett frankerat 
svarskuvert adresserat direkt till intervjuaren. På detta sätt beaktades flyktingarnas rätt till 
sekretess från socialförvaltningen då deras identitet inte röjdes till intervjuaren. Samtidigt 
uppfylldes konfidentialitetskravet då handläggarna på Fagersta kommun inte hade insyn i vilka 
som svarade och som deltagit i studien 

Samtliga flyktingar som bosatte sig i Fagersta kommun 2006 och fortfarande bor kvar 
kontaktades genom att ett missivbrev plus ett svarsbrev med ett frankerat svarskuvert skickades 
hem. Deltagarna ombads att kryssa i svarsalternativ nej om de ej önskade delta eller ja om de 
önskade delta i studien och då även uppge sitt namn och telefonnummer. Deltagarna 
informerades att de sedan skulle kontaktas för tid och plats för intervjun. Information lämnades 
om de forskningsetiska aspekterna; frivillighet att delta, att kunna avbryta deltagandet när som 
helst, att data och identitet behandlades konfidentiellt och endast skulle användas i 
forskningssyfte (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
2006). En påminnelse skickades ut från Fagersta kommun till alla i urvalsgruppen efter ca två 
veckor, då få i urvalsgruppen svarat på första brevet. 
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Åtta flyktingar var positiva till deltagande. Deltagarna kontaktades per telefon och tid och 
plats för intervjun bokades in. En intervjuguide upprättades och de semistrukturerade 
intervjuerna genomfördes i Fagersta under ett antal veckor i slutet av april samt i början av maj 
2009. Intervjuerna genomfördes under cirka 30 – 55 minuter, vid plats som deltagaren själv 
fick välja. Samtliga deltagare valde att intervjuas i sitt hem i Fagersta. Anledning till att 
intervjuerna genomfördes i hemmet var att det skulle vara så enkelt och smidigt som möjligt 
för deltagarna, samtidigt som intervjuerna skulle ske i en trygg miljö för deltagarna utan 
störande omgivningsfaktorer. Syftet klargjordes före varje intervju, det som efterfrågades var 
deltagarnas upplevelse av interna och externa resursers betydelse för integrationen och om det 
funnits något som upplevts särskilt betydelsefullt för känslan av hopp och framtidstro.  

Sju intervjuer spelades in på band för att sedan transkriberas ordagrant. Efter 
transkriberingen raderades intervjun. En deltagare avböjde intervju med bandspelare, varför 
noggranna minnesanteckningar istället fördes under intervjun. Deltagarna informerades att de, 
om de så önskade, kunde få ta del av resultatet av studien. 

 

Databearbetning  
 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska perspektiv har varit den teoretiska grunden för hela 
studien. Vid kartläggningen av de lagar och regleringar som styr flyktingpolitiken har 
makronivå enligt Tabell 1 och exonivå enligt Tabell 2 använts.  

Vid dokumentanalysen och analyseringen av intervjuerna användes Kvales (1997) metod 
för begreppskategorisering och meningskoncentrering. Analysen av intervjuerna är delvis av 
deduktiv karaktär (Wedin & Sandell, 2004), då analysen utgör sammanfattande slutledningar 
utifrån iakttagelser uppbyggda på redan kända delbegrepp, som gått från meningsenheter till 
kategorier. Behovet av stöd har analyserats utifrån fyra dimensioner av stöd (Hill et al, 2007); 
överlevnadsbehov, socialt behov, personligt behov och självförverkligande behov, enligt Tabell 
5 och Tabell 6. Delar av intervjumaterialet har också analyserats med en induktiv ansats vilket 
innebär att analysen genomförts utan att resultatet först förankrats i tidigare teori. Detta har 
gjorts genom en koncentrering av intervjumaterialet till en sammanfattning.  

Dokumentanalysen genomfördes genom att texterna indelades i meningsenheter och 
kondenserades och abstraherades till koder. Koderna jämfördes och sorterade sedan i 
underkategorier utifrån likheter. Slutligen formulerades innebörden av underkategorierna till en 
gemensam kategori. Kategorierna för styrdokument Regler gällande introduktionsersättning 
Fagersta kommun enligt Tabell 3 var anpassning, kontrakt, överlevnadsvillkor och 
självständighet.. För styrdokument Serviceåtagande integrationsenheten Fagersta kommun, 
enligt Tabell 4 var kategorierna individen samt service . 

Förförståelsen inför intervjuerna och till hur Fagersta kommuns flyktingmottagning var 
organiserad var baserad på den information och de dokument som lämnats från 
kontaktpersoner på socialförvaltningen i Fagersta kommun samt hämtats från myndigheters 
hemsidor på Internet. Förhållningssättet som intervjuare var att framhålla studiens objektivitet, 
samt att materialet som samlades in skulle redovisas på lämpligt sätt med hänsyn till 
konfidentialitetskravet. Under hela intervjun upprepades svaren från deltagarna och följdfrågor 
ställdes för att få bekräftelse att deltagarna uppfattat innebörden av frågan samt att svaret 
tolkats korrekt utifrån deltagarens upplevelse. 

Intervjuerna transkriberades, skrevs ut och lästes i sin helhet. Minnesanteckningen från 
intervjun utan bandspelare skrevs ut och lästes i sin helhet. Meningsenheter ur deltagarnas 
synvinkel skrevs i marginalen, och noteringar och memos antecknades i marginalen. Alla 
noteringar i marginalen skrevs i ett dokument, noteringar som var lika togs bort och liknande 
begrepp gjordes om till gemensamt ord/begrepp. Ur materialet söktes teman och materialet 
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delades in i dessa olika teman utifrån syftet. De olika meningsenheterna sorterades in under 
lämpligt tema. Faktorer som upplevs viktiga för integrationen sammanfattades och presenteras 
enligt Tabell 7. Materialet kondenserades och abstraherades till koder. Koderna jämfördes och 
sorterade sedan i underkategorier utifrån likheter. Slutligen formulerades innebörden av 
underkategorierna till gemensamma kategorier. Kategorierna som framkom av materialet som 
upplevdes viktiga för integrationen var gemenskap, anpassning, återhämtning/överlevnad samt 
välbefinnande.  

 

Resultat  
 

Resultatet av delstudie 1, innehållet i lagarna och regleringarna och dess betydelse för 
flyktingarna från makronivå ner till mikronivå, presenteras under rubriken Ekologiska 
strukturer. Strukturen i den fortsatta resultatredovisningen följer de fem huvudteman som 
delstudie 1 lett fram till, individplanering/introduktion, sfi/yrkespraktik, skola/förskola, 
arbetsliv samt hälsa, med underrubriker. Först presenteras, inom varje tema, resultatet av 
kartläggningen av lagar och regleringar i flyktingpolitiken på de olika nivåerna enligt delstudie 
1. Sedan presenteras de dokumentanalyser som gjorts i delstudie 2 under respektive tema, 
individplanering/introduktion samt skola/förskola. Avslutningsvis, under varje tema, 
presenteras resultatet av flyktingarnas egen upplevelse som grundar sig på intervjuerna i 
delstudie 2 med belysande citat. 
     1. Individplanering/introduktion, presenterar resultat från delstudie 1 på vilket sätt lagar och 
regleringar påverkar flyktingars individplanering och introduktion på de olika ekologiska 
nivåerna, från makronivå ner till mikronivå. 1.1 Styrdokument Regler gällande 
introduktionsersättning Fagersta kommun redovisar resultat från dokumentanalys i delstudie 2, 
avseende individplaneringen och introduktionen för nyanlända flyktingar, och 1.2 
Styrdokument Serviceåtagande Integrationsenheten Fagersta kommun redovisar resultat från 
dokumentanalys i delstudie 2, på vilket sätt bemötandet av flyktingarna regleras i lokalt 
styrdokument. 1.3 Upplevelsen av Individplanering/Introduktion på mikronivå beskriver 
resultat från intervjuerna i delstudie 2, som redovisar flyktingarna egna upplevelser av 
individplanering och introduktion, med belysande citat. 
     2. SFI/Yrkespraktik, presenterar resultat från delstudie 1, på vilket sätt lagar och regleringar 
påverkar flyktingarnas möjlighet till utbildning i SFI, Svenska för invandrare, samt 
yrkespraktik från makronivå ner till mikronivå. 2.1 Upplevelsen av SFI/Yrkespraktik på 
mikronivå beskriver resultat från intervjuerna i delstudie 2, som redovisar flyktingarna egna 
upplevelser av SFI, Svenska för invandrare, samt yrkespraktik med citerande exempel.  
     3. Skola/Förskola, presenterar resultat från delstudie 1, på vilket sätt lagar och regleringar 
påverkar flyktingarnas möjlighet till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 
flyktingbarn, från makronivå ner till mikronivå. 3.1 Styrdokument Handlingsplan för 
nyanlända elever i Fagersta kommun, redovisar resultat från dokumentanalys i delstudie 2, 
avseende flyktingbarns möjlighet till skola och undervisning. 3.2 Styrdokument Handlingsplan 
för nyanlända förskolebarn i Fagersta kommun, redovisar resultat från dokumentanalys i 
delstudie 2, avseende flyktingbarnens förskola. 3.3 Upplevelsen av skola/förskola på mikronivå 
presenterar resultaten från intervjuerna med flyktingarnas egna upplevelser och erfarenheter av 
skolan och förskolan inom Fagersta kommun. 
     4. Arbetsliv presenterar resultatet från delstudie 1, på vilket sätt lagar och regleringar 
påverkar flyktingars etablering på arbetsmarknaden och under rubriken 4.1 Upplevelsen av 
arbetsliv på mikronivå beskriver flyktingarna sin egen upplevelse av möjligheten till arbete 
eller yrkesutbildning, baserat på intervjuerna enligt delstudie 2.  
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     5. Hälsa samt 5.1 Upplevelsen av hälsa på mikronivå följer samma struktur som 4. och 4.1  
men avser hälso- och sjukvård. 
     Därefter presenteras resultatet av de åtta intervjuerna gällande externa resursers betydelse 
för hopp och framtidstro, samt betydelsen av interna resurser under tema attityd, coping samt 
hopp och framtidstro.  
     Slutligen presenteras interna och externa resurser och faktorer som deltagarna själva upplevt 
haft betydelse för integrationen.  
 

Ekologiska strukturer  
 

Enligt de övergripande integrationspolitiska målen på makronivå, enligt Prop 1997/98:16 och 
Regeringens strategi för integration (www.regeringen.se), ska alla i Sverige ha samma 
rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, vilket även regleras i Lag 
mot etnisk diskriminering (Höglund, Sveriges rikes lag, 2007). På delegation från 
departementet är det, från den 1 juli 2007, Migrationsverket och länsstyrelserna som 
gemensamt ska verka för att beredskap och kapacitet finns i Sveriges kommuner för att ta emot 
flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd för 
flyktingar, och deras beslut kan överprövas av Migrationsdomstolen, Migrationsöverdomstolen 
och som sista instans regeringen. Detta finns reglerat i Sveriges Rikes Lag (Höglund, 2008). 
Migrationsverket grundar sina beslut om uppehållstillstånd eller avvisning på Utlänningslagen 
(2005:716) (Höglund, 2008). Lagen omfattar även ”skyddsbehövande som fruktar för 
dödsstraff, tortyr eller välgrundad fruktan för övergrepp i sina hemländer”.   
Migrationsverket är den myndighet på makronivå som träffar överenskommelser med 
kommunerna på exonivå om mottagande av skyddsbehövande, enligt länsstyrelsernas förslag. 
Migrationsverket medverkar också för att de flyktingar som inte själva kan ordna bostad får 
bosättning och introduktionsplats i lämplig kommun. När det gäller Västmanlands län så finns 
inga flyktingförläggningar, utan flyktingarna placeras i eget boende eller hos släktingar eller 
vänner i avvaktan på uppehållstillstånd. De västmanländska kommunerna tog år 2006 
tillsammans emot 1 012 flyktingar, och år 2007 blev det faktiska mottagandet 805 flyktingar. 

Länets kommuner har tecknat avtal om att ta emot sammanlagt 865 flyktingar per år för 
åren 2007 – 2009. (Länsstyrelsen Västmanland, Regionalt samarbete, 2008). Fagersta kommun 
har sedan 1985 haft ett avtal med Migrationsverket om ett flyktingmottagande omfattande 30 
personer per år. Under de senaste åren har kommunen utökat sitt flyktingmottagande och under 
2006 kom 105 personer till Fagersta kommun. För åren 2007 – 2009 beräknas mottagandet bli 
ca 52 personer per år. (Länsstyrelsen Västmanland, 2009).  

Västmanlands kommuner har tillsammans med berörda myndigheter; Migrationsverket, 
Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västmanlands kommuner och 
landsting samt Västmanlands läns Landsting kommit överens om ett regionalt samarbete när 
det gäller flyktingmottagandet och har sammanställt en regional överenskommelse (RÖK, 
Regionalt samarbete, Rapport 2008). Samarbetet fokuserar på fyra områden: Individplanering 
för kartläggning, dokumentation och planering av insatser för varje nyanländ, och syfte är att få 
flyktingen delaktig i integrationen. SFI/Yrke – yrkesinriktad svenska och yrkesutbildning för 
invandrare, som ska leda till en svenskundervisning utifrån flyktingens behov med samordning 
av länets resurser, Arbetsliv, där tidiga arbetsmarknadskontakter ska kunna leda till att fler 
flyktingar får arbete, samt Hälsa där hälsoanpassad introduktion med ökade insatser på hälsa 
och rehabilitering som ska leda till att introduktionsplanerna kan genomföras. Målet med 
samarbetet är att förbättra kapaciteten att ta emot nyanlända flyktingar, men också att de ska få 
en mer individanpassad och effektiv introduktion, vilket leder till utveckling på mesonivå. 
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Resultatet av kartläggningen av lagar och regleringar som påverkar flyktingmottagningen i 
Fagersta kommun redovisas i Tabell 1 på makronivå och Tabell 2 på exonivå.  
     Förklaring och läsinstruktion. Tabellen ska inte läsas horisonellt utan läses lodrätt spalt för 
spalt. Instruktionen gäller både för Tabell 1 och Tabell 2. 
 
Tabell 1 
Lagar och regleringar i flyktingpolitiken på makronivå  

Lagar och regler i flyktingpolitiken Ekologiska 
strukturer: 
Makronivå 

Individplanering/ 
introduktion 

SFI/ 
yrkespraktik 

Skola/ Förskola Arbetsliv Hälsa  

Regeringen 
 
Migrations-
verket 
 
Skolverket 
 
Socialstyrelsen 
 
Arbetsmarknads
-verket 
 
Socialdeparte-
mentet 
 
 
Försäkrings-
kassan 
 
Arbetsför-
medlingen 
 
Länsstyrelsen 
 

Proposition  
1997/98:16 
Övergripande inte-
grationspolitiska 
mål 
 
Lag mot etnisk 
diskriminering 
 
Utlänningslagen 
2005:716 Lag om 
uppehållstillstånd 
 
Förordning 
1990:927 om 
statlig ersättning 
för flyktingar 
 
Lag 1992:1068 om 
introduktionsersätt
ning för flyktingar 
och vissa andra 
utlänningar 
 
SFS 2007:662 
Tillägg till avtal 
om introduktions-
ersättning enligt 
1992:1068 
 
SFS 2008:894  
Regler kring 
introduktions-
program med 
samhälls 
orientering 
 
Länsstyrelsens 
instruktion 
2007:825 
 
RÖK, Regional 
överenskommelse 
om samverkan  
 

Proposition 
1997/98:16 
Övergripande 
integrations-
politiska mål 
 
Lag mot etnisk 
diskriminering 
 
Utlänningslagen 
2005:716 Lag om 
uppehållstillstånd 
 
Skollag 1985:1100 
13 kap 3-5 
 
SFS 1994-895  
Förordning om 
svenskundervis-
ning för invandrare 
 
Kursplan 2006:28 
 
Kvalitetsför-
ordning 1997:702 
 
RÖK, Regional 
överenskommelse 
om samverkan  
 

Proposition 
1997/98:16 
Övergripande 
integrations-
politiska mål 
 
Lag mot etnisk 
diskriminering 
 
Utlänningslagen 
2005:716 Lag 
om uppehålls-
tillstånd 
 
Skollag 
1985:1100 
 
Allmänna råd 
och kommen-
tarer, 2008 
 
Förordning 
2001:976 om 
utbildning, 
förskoleverk-
samhet och 
skolbarnom-sorg 
för asyl- 
sökande barn  
 
Skolverkets 
riktlinjer för 
introduktion 
nyanlända barn 
 
 RÖK, Regional 
överens-
kommelse om 
samverkan  
 
 

Proposition 
1997/98:16 
Övergripande 
integrations-
politiska mål  
 
Lag mot etnisk 
diskriminering 
 
Utlänningslagen 
2005:716 Lag 
om uppehålls-
tillstånd 
 
Förordning 
2007:1030 AF 
särkilt uppdrag 
kring nyanlända 
arbetssökande 
  
Dnr2008/12465/
1.1 Riktlinjer 
gällande arbets- 
Förmedlingens 
arbete med 
nyanlända 
invandrare 
(AF/SKL/ 
Migr.v) 
 
RÖK, Regional 
överens 
kommelse om 
samverkan 
 
 
 
 

Proposition 
1997/98:16 
Övergripande inte-
grationspolitiska 
mål 
 
Lag mot etnisk 
diskriminering 
 
Utlänningslagen 
2005:716 Lag om 
uppehållstillstånd 
 
Lag om hälso- och 
sjukvård för 
asylsökande med 
flera 
2007/08:SfU8 
 
RÖK, Regional 
överenskommelse 
om samverkan  
 
Lag om Allmän 
Försäkring (AFL) 
 
Socialtjänstlag 
(SoL) 
 
Lag om stöd och 
service för 
funktionshindrande 
(LSS) 
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Tabell 2 
Lagar och regleringar i flyktingpolitiken på exonivå  

Lagar och regler i flyktingpolitiken Ekologiska 
strukturer: 
Exonivå 

Individplanering/ 
introduktion 

SFI/ 
yrkespraktik 

 
Skola/ Förskola 

 
Arbetsliv 

 
Hälsa  

Länsstyrelsen 
 
Kommunen 
 
Försäkrings-
kassan 
 
Arbetsför-
medlingen 
 
Vårdcentral 
 
Asylhälsan  
 

Regler gällande 
introduktionser-
sättning Fagersta 
kommun 071028 
 
Checklista för 
mottagandet  
 
Avtal om 
introduktionser-
sättning (mellan 
flykting-kommun) 
 
Avtal med  
Folkhälsobyrån  
Bl a STAY: 
introduktions-
program (mellan 
kommunen-privata 
aktörer) 
 
Projektplan för 
integrations-
projektet  
 
LÖK, Lokal 
överenskommelse 
om samverkan  
 

Lokala 
styrdokument 
för Fagersta 
kommun saknas, 
man arbetar 
utifrån:  
Skollagen 
1985:1100 
13 kap §§ 3-5 
Kvalitetsförordn
ing 1997:702 
 
LÖK, Lokal 
överens-
kommelse om 
samverkan 
 
Projektplan för 
integrations-
projektet  
 

Handlingsplan för 
nyanlända elever i 
Fagersta kommun  
 
Handlingsplan för 
nyanlända 
förskolebarn i 
Fagersta kommun 
 
Projektplan för 
integrations-
projektet  
 

LÖK, Lokal 
överens-
kommelse om 
samverkan  
 

LÖK, Lokal 
överenskommelse 
om samverkan  
 

 
Kommunerna i länet har tecknat lokala avtal (Lokal överenskommelse, LOK) med 

Länsstyrelsen i Västmanland, för att utveckla samarbetet på mesonivå i flyktingmottagandet. 
Länsstyrelsen förhandlar om flyktingmottagandet med kommunerna, på uppdrag av 
Migrationsverket, men är ingen formell tillsynsmyndighet över kommunerna. Det är alltså upp 
till varje enskild kommun hur flyktingmottagandet utformas i den egna kommunen.  

Enligt en sammanfattning av de olika dokumenten så framkommer är samarbetet mellan de 
olika mikrosystemen på mesonivå i Fagersta kommun är i första ledet mellan de kommunala 
förvaltningarna och dess handläggare på arbetsmarknadsenheten, socialförvaltning, 
skolförvaltning med flera. Kommunen är samordningsansvarig för planeringen på mikronivå 
för individen, och den som ska initiera samarbetet på mesonivå kring kompetenskartläggningen 
och jobbplanering. Den lokala Arbetsförmedlingen ska göra en kartläggning och 
kompetensbedömning i ett tidigt skede i flyktingmottagningen där målet är att hitta ett lämpligt 
arbete. Det andra ledet i samverkan på mesonivå är hur personalen inom de olika 
förvaltningarna samarbetar, internt men också externt, mellan de olika verksamhetsgrenarna 
kring flyktingarnas integration. 

Individplaneringen ska göras av kommunens flyktinghandläggare och Arbetsförmedlingens 
handläggare lokalt men även personal på Migrationsverket, inom SFI/Yrke, Försäkringskassan 
och Landstinget har ett ansvar när det gäller kartläggning och planering då flyktingen kan ha 
behov av särskilda insatser i svenskundervisningen eller behov av rehabiliterande insatser eller 
hälso- och sjukvård. Det gör att samarbete och planering mellan parterna är centralt för 
individen på mikronivå för att klargöra behovet för flyktingen och vem som har ansvar för 
respektive insats inom planen. Det behövs en gemensam plattform för flyktingen på mikronivå, 
men ännu viktigare att plattformen utformas tillsammans med flyktingen. 
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1. Individplanering/Introduktion  
 

På makronivå är det Migrationsverket som beslutar och betalar ut den statliga ersättningen för 
flyktingmottagandet enligt Ersättningsförordning (1992:1068) som kommunerna på exonivå får 
om de uppfyller de krav som ställs vid mottagandet (Regeringskansliet, 2009). 
Migrationsverket fattar också beslut om kommunen har rätt till ett tilläggsbelopp för att 
påskynda etableringen på arbetsmarknaden (SFS 2007:662). Länsstyrelsen har ett uppdrag att 
följa upp introduktionen av flyktingarna i kommunerna (Länsstyrelsens instruktion 2007:825). 
Kommunerna erhåller ett schablonbelopp enligt Ersättningsförordningen (1995:1068) för varje 
flykting man tar emot förutsatt att kommunen upprättat en individuell introduktionsplan för 
flyktingen (Lag 1992:1068). Enligt 11 § ska introduktionsplanen upprättas ”i samråd med 
utlänningen” och ske i samråd med arbetsförmedlingen om utlänningen är i arbetsför ålder. 
Introduktionsersättningen som flyktingen får vid deltagande i introduktionsprogrammet är 
prestationsrelaterad, inte behovsprövat. Hur mycket som flyktingen får behålla av 
introduktionsersättningen utöver lönen vid arbete är upp till varje kommun, det regleras inte på 
makronivå utan beslutet är delegerat till kommunen. I vissa kommuner får flyktingen behålla 
hela introduktionsersättningen, medan andra kommuner låter flyktingen behålla en mindre del. 
Syftet med att få behålla introduktionsersättning trots arbete är att öka motivationen att hitta 
arbete. I Fagersta kommun får den som arbetar behålla 1000 kronor utöver lönen, resten 
samordnas.  

Länsstyrelserna verkar för att kommunerna tar emot flyktingarna samt att introduktionen i 
svenska samhället blir bra (Länsstyrelsen instruktion 2007:825). De förhandlar, på uppdrag 
från Migrationsverket, med kommunerna i det egna länet om mottagandet och introduktionen. 
SFS 2008:894 på makronivå reglerar att det ska finnas ett introduktionsprogram för personer 
som fyllt 16 år, som innehåller ”en orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt 
samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun och liknande 
samhällsförhållanden”, och slår fast att ansvaret för detta finns hos bosättningskommunen, på 
exonivå. Enligt en sammanfattning av de olika dokumenten framkommer att  Fagersta kommun 
tecknat avtal med Folkhälsobyrån. Folkhälsobyrån är en privat aktör som haft utbildning, bl a 
genom introduktionsprogrammet STAY, där de nyanlända på sitt hemspråk fått 
samhällsinformation som kan underlätta integrationen. Exempel på ämnen som tas upp kan 
vara familjestruktur utifrån kulturella perspektiv, demokrati i praktiken, att vara förälder i 
Sverige, jämställdhet och interkulturell kommunikation. Fagersta kommun har, i 
Hedersprojektet i Fagersta kommun, utarbetat en handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld 
och förtryck, som är med som en del i hela integrationsprocessen.  

 

1.1 Styrdokument Regler gällande introduktionsersättning Fagersta kommun  
 

En dokumentanalys genomfördes av dokument Regler gällande introduktionsersättning 
Fagersta kommun, daterad 2007-10-28. Dokumentet innehöll 422 ord plus ett tillägg i slutet av 
dokumentet Serviceåtagande Integrationsenheten som innehöll 111 ord.  

En översikt av meningsenhet, kod, underkategori och kategori framgår av Tabell 3 för 
Regler gällande introduktionsersättning Fagersta kommun. Anpassning handlade om att 
underlätta för integrering med målet egen försörjning, och för att komma till målet var det 
viktigt med prestationsinriktad introduktionsersättning. De resurser som ställdes till förfogande 
var individuella samtal för att klargöra behoven och utformandet av en handlingsplan. Kontrakt 
handlade om att flyktingen skriftligt förbinder sig att följa individuella planen på heltid, där 4 
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timmar är SFI och 4 timmar är praktik eller jobb, en kombination som inte är möjlig att 
förändra. Resurserna flyktingen fick till sitt förfogande var språkundervisning och 
yrkespraktik/jobb. Överlevnadsvillkor var introduktionsersättningen där storleken var beroende 
på familjens sammansättning och summan baserades på hyresnorm plus uppehällenorm. 
Summan var därmed högre än socialbidragsnormen och förväntades därför räcka även till 
andra oförutsedda kostnader. Oväntade utgifter exempelvis som tandläkare kunde prövas efter 
ansökan. Introduktionsersättningen regler om reducering följer i stort arbetslivets regler, och 
deltagarna har rätt till 25 semesterdagar per år. Inkomster från bidrag eller lön reducerar 
ersättningen men 1000 kronor får behållas. De resurser som ställdes till förfogande var alltså 
ekonomiska resurser för överlevnadsbehovet. Självständighet var att redan från dag 1 i Sverige 
skulle målet vara egen försörjning. Erbjudande om arbete fick inte nekas, även om det var få 
timmar eller en kort period, all arbetslivserfarenhet skulle tillvaratas. I Tabell 3 redovisas 
exempel på meningsenhet, kod, underkategori och kategori som materialet lett fram till. 

 
Tabell 3 
Regler gällande introduktionsersättning Fagersta kommun 
Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Underlätta enskildes 
integrering 

integrering 

Möjlighet till egen 
försörjning 

Egen försörjning 

Prestationsinriktad 
introduktionsersättning  
viktig 

Prestationskrav 
viktiga 

integrering 
underordning 
prestation 

Anpassning 

Individuell planering 
Maxtid 24 månader 

Individuell  
maximerad 

Skriftlig förbindelse 
följa planen 

Ej flexibelt 

4 timmar SFI och  
4 timmar praktik, går ej 
att förändra 

Ej förändringsbart 

Individuellt 
tvingande 

Kontrakt 

Summa beror efter 
Hushållssammansättning 
Hyresnorm plus uppe- 
hällenorm 

Summa efter 
familjesamman-
sättning 
Maximerad 

Ska räcka till extra 
kostnader, annars enligt 
ansökan 

Ska räcka till 

Prestationsinriktad, 
närvaro rapporteras, 
 om arbete eller bidrag 
får 1000 kr behållas 

Prestation 
Reducering, får  
behålla 1000 

Rätt till 25 dagar 
Semester, övrig ledighet 
enligt tillåtelse 

Semesterrätt 
Ledighet efter 
sanktionering 

Basala behov 
tillgodosedda 

Överlevnadsvillkor 

Mot arbete dag 1 Egen försörjning  
Får ej neka arbete även  
om kort eller tillfälligt 

tvingande 
Självförsörjning 
tvingande 
 

Självständighet 
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1.2 Styrdokument Serviceåtagande Integrationsenheten Fagersta kommun  
 

När det gällde Serviceåtagande Integrationsenheten så beskrivs den rätt en klient kan förvänta 
sig från Integrationsenheten. En översikt av meningsenhet, kod, underkategori och kategori 
framgår av Tabell 4. Individen handlade om att se flyktingen som en individ med egna unika 
behov när det gällde bemötande och tillvarata resurser med hänsyn till kulturella skillnader.  
De resurser som ställdes till förfogande var att kommunens handläggare skulle tillgodose 
flyktingarnas sociala behov, någon att samtala med, samt det personliga behovet av att tidigare 
erfarenheter togs tillvara. Service var information om den kommunala service på exonivå som 
flyktingarna kan förvänta sig att få, utifrån regelverket på makronivå. Flyktingarnas 
självförverkligande behov tillgodoses genom resurser för språkutveckling och kontakter på 
arbetsplatser. I Tabell 4 redovisas meningsenhet, kod, underkategori och kategori som 
materialet lett fram till. 
 
Tabell 4 
Serviceåtagande Integrationsenheten 
Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Respekt 
Professionellt  

Bemötande 

Egna resurser 
tillvaratas 

Resurser 

Seder bruk och 
religion beaktas 

Ta hänsyn till 
behov 

Ödmjukhet 
styrkor 
behov 

Individen 

Lättillgänglig 
information om 
introduktionsprogram 
Utbud, service, 
samhällsinformation 

Information 

Upprättad handlings-
plan inom en månad, 
introduktionsersättning 

Handlingsplan 

Tillgång till SFI inom 
tre månader 

Undervisning 

Individuell service 
externt stöd 

Service 

 

Resurserna verkställs på lokal nivå genom kommunens integrationshandläggare som är de som 
fattar beslut om introduktionsersättningen och även sköter utbetalningen varje månad den 27:e. 
Samma handläggare beviljar eller avslår ansökan om extra kostnader för exempelvis 
tandläkarbesök. Handläggarna är ansvariga för att de individuella handlingsplanerna följs upp 
och revideras vid behov. Ansvariga aktörer, såsom lärare på SFI, handledare på yrkespraktik 
eller informatörer av samhällsinformation, verkställer sitt ansvar genom att rapportera varje 
månad till integrationshandläggarna om närvaro/frånvaro. Det är närvaron eller frånvaron som 
avgör vilka ekonomiska resurser som tillhandahålls från kommunen. Hur samarbetet på 
mesonivå med andra aktörer såsom Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och 
Sjukvården ska handläggas framgår inte av dokumentet. Det ansvar som flyktingarna har är att 
delta i aktiviteter enligt den handlingsplan de skriftligen förbundit sig att följa, annars sker 
återverkning genom att ekonomiska ersättningen minskas.   
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1.3 Upplevelsen av Individplanering/Introduktion på mikronivå 
 

Det ekonomiska stödet beskrivs av deltagarna som det som möjliggör att få mat varje dag och 
en bostad för sig och sin familj. Deltagarna uttrycker tacksamhet att ha blivit mottagna av 
Sverige och beskriver viljan att få bli självförsörjande så man får möjlighet att betala tillbaka 
till samhället för den hjälp man fått. Deltagarna upplevde att det var tack vare det ekonomiska 
stödet man klarat av situationen i Sverige när man kom, men ingen av deltagarna ser fortsatt 
ekonomiskt stöd från kommunen som något önskvärt. Samtliga deltagare beskriver framtiden 
där målet är självförsörjning för familjen.    

Det basala överlevnadsbehovet täcks med introduktionsersättningen från kommunen, men 
den är inte tillräckligt hög för att kunna spara till oförutsedda utgifter, vilket skapar en viss oro 
för framtiden. Deltagarna upplever att det är oerhört viktigt att stödet betalas ut rättvist med 
enhetliga regler för hela Sverige, inte efter vilken kommun man är bosatt i. Det ekonomiska 
stödet bör utformas som ”en morot snarare än en piska”. Det innebär att det ekonomiska stödet 
inte bör användas som en bestraffning, däremot som en morot som kan entusiasmera och 
främja integrationen. 

Samtliga deltagare beskrev hur viktigt det var att få känna delaktighet i planeringen som 
gjordes. En deltagare beskrev att visst fanns det en plan, men dialogen saknades. 

 
”Man gjorde en plan men man gjorde ändå inte som jag sa. Som exempel så säger de du ska dricka kaffe, visst ok, 
men de ska fråga vill du dricka kaffe och varför vill du ha kaffe.”  

 
Flera deltagare upplevde inte att någon individuell planering fanns. Inte heller att någon 
kartläggning hade gjorts om tidigare erfarenheter, vilka resurser som flyktingen hade med sig 
beträffande utbildning och arbetslivserfarenhet och stödbehovet. Deltagarna uttryckte ett starkt 
behov av att de resurser som fanns hos deltagarna togs tillvara. Det ansågs nödvändigt med en 
snabb kartläggning av erfarenhet från arbetsliv och en individuell plan för hur flyktingen på 
snabbaste och bästa sätt skulle kunna komma till ett gemensamt mål.  

 
”man måste fråga varje personen om vad man vill i framtiden och hur man gör för framtiden” 
 ”Om jag fått praktik på det jag är duktig på så kan jag få intyg på att jag jobbar bra, då kanske jag kan få jobb. 
Man kan inte hjälpa samhället om man glömmer det man kan förut, då känner man inte man kan ge tillbaka till 
samhället.” 
 
Migrationsverket berömdes av flera deltagare, handläggarna upplevdes insatta, engagerade och 
villiga att hjälpa på alla sätt de kunnat. Arbetsmetoden och förhållningssättet från kommunens 
handläggare, önskade deltagarna, skulle ske mer i dialogform. Man önskade att handläggarna 
oftare ställde frågor om varför det var problem, då det oftast fanns en förklaring. 

När det gäller samhällsinformationen, som för Fagersta kommun bland annat ges av 
Folkhälsobyrån, upplevde samtliga deltagarna att informationen var mycket bra och det var 
relevanta frågeställningar och viktiga synpunkter som togs upp. Det gavs bred information om 
lagar och regler exempelvis om hur man kontaktar myndigheter och vad som sker i barnens 
skolgång, men också om barnuppfostran och normer. Vissa deltagare upplevde att 
informationen om rättigheter och skyldigheter i Sverige hade kommit för sent, och de därmed 
inte hade kunnat ställa krav på att få den utbildning man senare fått information om att man 
hade rätt till. Det framkom också synpunkter på att även om informationen var mycket bra var 
den inte tillräcklig. Informationen var till för stor del utformad som undervisning, och flera 
deltagare efterfrågade mer dialog. Flera deltagare önskade också att svenska familjer hade 
deltagit, för att få igång en diskussion där man kan lyfta de olika problemen och prata med 
varandra om varför det var på olika sätt. Det skulle, enligt deltagarna, skapa förutsättningar för 
en verklig förändring och anpassning till gemensam plattform av attityder och normer. 



 24 

 
”Om du säger till ditt barn att göra så är det inte säkert barnet gör så. Invandrare som haft problem med makt som 
sagt vad man ska göra vill inte ha så här. Man måste använda psykologi, varför man måste göra så. 
Invandrarkvinnor blir starkare i Sverige och då blir det konflikt i familjen, man måste stärka kvinnorna att själva 
säga nej.” 

 

2. SFI/Yrkespraktik  
 

På makronivå är det Skollagen 13 kap § 6 som slår fast att de som är över 16 år, inte har 
grundkunskaper i svenska och är folkbokförda i en kommun har rätt till SFI. Enligt skollagen 
13 kap §§ 3-5 har kommunen ansvar för att varje vuxen som har rätt till SFI och bor i 
kommunen också ska få utbildning. När någon, som har rätt till utbildningen anmält sig för 
studier ska start ske inom tre månader. Enligt förordning om kvalitetsredovisning (SFS 
1997:702) har kommunen också ansvaret för kvaliteten på utbildningen.  

Det regionala samarbetet verkar för att samarbete ska etableras över kommungränserna och 
samarbete ska etableras med Mälardalens högskola. Något lokalt styrdokument finns inte när 
det gäller SFI svenska för invandrare, man följer skollag och läroplan. När det gäller yrke så är 
det arbetsförmedlingen, tillsammans med kommunen, som ska verka för att den enskilde 
flyktingen erhåller yrkesinriktad svenskutbildning, genom exempelvis praktikplats på en 
arbetsplats. I Fagersta kommun finns ingen utbildning i yrkessvenska. Deltagarna på mikronivå 
indelas utifrån tidigare kunskaper i svenska och utbildningsnivå, analfabeter hamnar t ex i spår 
1. Att delta i SFI/Yrke är obligatoriskt, enligt den introduktionsplan och avtal som upprättats 
mellan flyktingen och kommunen. Att utebli från det man kommit överens om leder till att 
flyktingen inte har rätt till introduktionsersättningen. Enligt överenskommelsen om regionala 
samverkan (RÖK), och målet är att flyktingen på mikronivå, oavsett bostadsort erbjuds lämplig 
utbildning i någon av länets kommuner. Ansvaret för detta har, enligt skollagen som beslutas 
på makronivå, kommunerna på exonivå, men även här har, som vid introduktionen, 
Arbetsförmedlingen ett ansvar för kartläggningen av behovet av yrkesinriktad svenska och 
yrkesutbildning för invandrare.  Detta ställer krav på att samverkan på mesonivå fungerar 
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. 

När det gäller utbud av yrkesutbildning varierar alltså det beroende på vilken kommun 
flyktingen bor i. Finns inte yrkesutbildningen i egna kommunen för flyktingen är det upp till 
bosättningskommunen om de vill/kan köpa en plats hos den andra kommunen. Om flyktingen 
får en utbildningsplats i annan kommun hänger det alltså på det ekonomiska läget i den egna 
kommunen. Förhoppningen som en flykting har om en yrkesutbildning är därmed helt 
avgörande beroende på kommun. Det innebär att lagar och regleringar på makronivå leder till 
beslut och utförande på exonivå. Detta påverkar i sin tur familjens villkor till integration i 
samhället och deras hopp och förväntningar för framtiden.  

 

2.1 Upplevelsen av SFI/Yrkespraktik på mikronivå 
 

Svenska för invandrare, SFI, var det som samtliga deltagare upplevde som det viktigaste och 
bästa, som även motsvarade deltagarnas förväntningar. Lärarna var engagerade och kunniga, 
och hade känsla för hur ett bemötande av flyktingar görs på bästa sätt. SFI beskrevs som det 
absolut viktigaste i hela integrationsprocessen vilket samtliga deltagare var överens om. En 
deltagare beskrev att då alla deltagare på SFI är invandrare och ingen kan svenska, medför det 
att man måste lära sig svenska, både för att förstå lärarna men också varandra. 

 
”SFI är mycket bra, för alla invandrare förstår lika lite, och man måste lära sig svenska.” 
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Det samtliga deltagare upplevde var att SFI borde ges under längre tid mer intensivt. Förslag 
till förbättring, som samtliga deltagare uttryckte helt oberoende av varandra, var att under de 
första tre – sex månaderna i Sverige bör det vara heltidsundervisning i SFI. Att blanda in 
yrkespraktik efter två till tre veckor skapar bara förvirring. För det första upplevde deltagarna 
att de hade för bristfälliga svenskkunskaper för att kunna förstå instruktioner på svenska, och 
dessutom kunde de inte själva beskriva problem som kunde uppstå. Den svenska som 
deltagarna hade hunnit lärt sig glömde man till viss del, då dialog med svenska kollegor 
förkom i liten utsträckning på praktikplatserna. Istället placerades flyktingarna tillsammans 
med andra som talade deras eget språk, som arabiska eller turkiska, både andra praktikanter 
men också personal på praktikplatsen. 

 
”Först måste man bara lära sig svenska, och efter tre till sex månader med bara svenska och mycket svenska, så 
ska man praktisera med lämpligt praktikjobb. Men vad lär man sig om man praktiserar och alla pratar arabiska 
eller turkiska med varandra?” 

 
För deltagarna innebar det att utvecklingen i svenskan stannade av, och ibland även gick 
tillbaka, vilket upplevdes frustrerande. Deltagarna uttryckte att man förstod varför systemet var 
uppbyggt på detta sätt, men att utfallet av yrkespraktiken motverkade det egentliga syftet, 
nämligen att lära sig yrkessvenska. De förbättringsförslag som uttrycktes var alltså dels enbart 
SFI under de första tre till sex månaderna och då på heltid. Dessutom ansåg flera av deltagarna 
att det ställdes för låga krav på hemuppgifter, om det ens förekom. Fick man exempelvis en 
bok att läsa ur i hemuppgift fanns ingen uppföljning av att man förstod innebörden av det som 
lästs. 

 
”Eleverna på SFI behöver hemuppgifter och läraren måste fråga varje dag och göra prov. Det är viktigt att repetera 
hemma, se på TV eller prata med någon. Nu sitter eleverna och lyssnar och säger de förstår, men de förstår inte 
vad läraren säger.”   

 
Ytterligare förbättringsförslag från deltagarna var att SFI bör anpassas utifrån individen. En 
flykting som är 50 år kan inte lära sig svenska lika snabbt som en som är 20 år. Är flyktingen 
50 år och yrkesetablerad bör SFI:n kanske istället inriktas på att klara svenska tillräckligt bra 
för yrkeslivet, medan en person som är 20 kanske behöver svenska för att klara fortsatt 
utbildning på högskolan eller universitet. Behovet bör klarläggas i den individuella 
introduktionsplanen. Sammanfattningsvis så visar resultatet från intervjuerna att lära sig 
svenska på SFI är det externa stöd som samtliga deltagare ser som det absolut viktigaste för en 
god integration. 

 
”Kan man inte svenska så kan man inte få jobb, vem kan acceptera den här personen på jobb om du inte kan 
berätta eller förstå det man säger, eller kan göra något man säger den ska göra för den inte förstår.” 

 
Deltagarna upplevde också att yrkessvenska på praktikplatser skulle komma i ett senare skede 
under introduktionen, efter tre till sex månader. Deltagarna hade även önskat att det hade 
klargjorts innan praktiken vilken praktikplats som var mest lämplig. Yrkespraktiken borde utgå 
från tidigare yrkeserfarenhet och utifrån att det  på arbetsplatserna behöver finnas personal att 
samtala med på svenska. En flykting med gedigen hantverkserfarenhet borde exempelvis 
praktisera inom hantverksbranschen. Deltagarna ansåg också att användandet av hemspråket 
behövde minimeras. En flykting som talar turkiska bör inte praktisera med personal som talar 
turkiska om syftet är att lära sig det svenska språket. Annars blir det, som en deltagare 
uttryckte det,  

 
”fel jobb på praktiken och fel språk.” 
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3. Skola/Förskola  
 

Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 
asylsökande barn m fl, reglerar på makronivå vilka flyktingbarn som har rätt till skola, förskola 
och skolbarnomsorg. De som omfattas är asylsökande barn och ungdomar, och de barn och 
ungdomar som ansökt eller beviljats uppehållstillstånd. Förordningen slår också fast att barn 
eller ungdomar som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan 
verkställas inte har rätt till utbildning, förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg. Barnen och 
ungdomarna ska erbjudas undervisning med hänsyn till enskilda behov och förutsättningar. 
Förordningen fastställer också att det är kommunens ansvar att barnen och ungdomarna 
erhåller den utbildning de har rätt till enligt denna reglering.  

I den lokala handlingsplanen på exonivå för skolan i Fagersta kommun läggs riktlinjer för 
mottagandet fast. Målet är att riktlinjerna ska vara kända av skolans personal. I riktlinjerna 
finns bland annat information om hur en anmälan till skolan sker för de nyanlända eleverna och 
deras vårdnadshavare, varför riktlinjerna har ett syfte att tydliggöra samverkan på mesonivå, 
mellan föräldrar, lärare och andra berörda.  

Förskoleverksamheten i Fagersta kommun bygger, förutom på förordning 2001:976, även 
den på lokal handlingsplan på exonivå för nyanlända barn i Fagersta kommun. I kommunens 
Integrationsprojekt ingår både föräldrautbildning och öppen förskola, för de flyktingar som 
bosätter sig i Fagersta kommun och har små barn. Även förskolans riktlinjer tydliggör 
samverkan på mesonivå, mellan personalen på förskolan, föräldrarna och barnen samt övriga 
aktörer. 

 

3.1 Styrdokument Handlingsplan för nyanlända elever i Fagersta kommun  
 

En dokumentanalys genomfördes av dokument Handlingsplan för nyanlända elever i Fagersta 
kommun, daterad 2007-06-28. Dokumentet innehöll 559 ord. 

De resurser som ställs till förfogande är förutom undervisning och skolmåltider skolans 
personal såsom rektor och lärare, men också skolsköterska och tolk. Handlingsplanen beskriver 
i detalj vad som ska göras, hur det ska göras samt vem som ansvarar för verkställigheten.  

Rektor kallar till första mötet med elev och föräldrar. Vid första mötet finns, förutom elev 
och föräldrar, rektor, lärare, skolsköterska och tolk. Information lämnas från rektor om skolan 
samt övergripande information om skolplikt, jämställdhet och liknande. Hälsostatus hos eleven 
kartläggs tillsammans med övrig personinformation om eleven. Klasslärare ger information om 
praktiska skolarbetet: visar klassrum, beskriver verksamhetens mål, elevens mål, 
ansvarsområde för skola respektive hemmet samt lämnar studiehandledning och information på 
modersmål. Uppföljning sker senast en månad efter skolstart och ansvarig är läraren.  

I Tabell 5 redovisas behov av externt stöd som framkommit av materialet. 
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Tabell 5  
Elevens behov av externt stöd som framkommit av Handlingsplan för nyanlända elever i 
Fagersta kommun, uppdelat enligt fyra dimensioner  
Del-aspekter:    Dimension 
 

1. Behov av trygghet   Överlevnadsbehov 
   -lugn och trygg skola 
   -struktur 

2. Samhörighet    Socialt behov 
   -åldersmässig grupptillhörighet i klassen 
   -delaktighet skola/hem 

3. Bli bekräftad    Personligt behov 
   -praktisk-estetiska uttrycksmöjligheter 
   -utveckla svenska 

4. Självförtroende    Självförverkligande behov 
   -tilltro och trivsel   

 
 

3.2 Styrdokument Handlingsplan för nyanlända förskolebarn i Fagersta kommun  
 

En dokumentanalys genomfördes av dokument Handlingsplan för nyanlända förskolebarn i 
Fagersta kommun, daterad 2008-08-15. Dokumentet innehöll 244 ord. 

De resurser som ställs till förfogande är förutom förskoleverksamheten och måltider är 
förskolans ansvarige pedagog, övrig personal samt tolk vid behov. Handlingsplanen beskriver i 
detalj vad som ska göras, hur det ska göras samt vem som ansvarar för verkställigheten. 

Inskolning görs av ansvarig pedagog tillsammans med föräldrar och barn, samt tolk. 
Information lämnas om verksamheten på hemspråket. Vårdnadshavaren informeras om 
rättigheter och skyldigheter, vårdnadshavarens ansvar samt kost, försäkring med mera. Lokaler 
och verksamhet visas upp konkret. Barnet behov sätts i centrum genom att pedagogen sätter sig 
in i familjens situation och frågor ställs till föräldrarna om familjebild, finns viktig information 
om barnet samt barnets intressen. Minnesanteckning förs av ansvarig pedagog, och uppföljning 
sker med föräldrar och tolk efter 6-8 veckor. Utvecklingssamtal sker minst en gång per termin.   

 

3.3 Upplevelsen av Skola/Förskola på mikronivå 
 

Skolan i Fagersta kommun fungerar mycket bra enligt de deltagare som har barn i skolåldern. 
De hade blivit kallade till skolan genom att kommunens handläggare skickat hem en lapp med 
tid och plats för ett möte på skolan. På mötet deltog, förutom föräldrarna och barnet, en tolk, 
rektor och lärare. Skolan upplevdes till en början problematisk för de nyanlända eleverna 
eftersom de inte förstod svenska och dessutom upplevde saknad av sina kamrater och vänner i 
hemlandet. Vart eftersom barnens svenska blivit bättre har barnen också upplevt skolan bättre 
och bättre. Efter några månader i speciell klass för att lära sig svenska började eleverna i vanlig 
klass, och nu, efter ungefär två år i nya landet känns det mesta bra. Det bästa med skolan, 
förutom bra undervisning, upplever deltagarna är den öppna attityd som lärare och rektor haft. 
Har det funnit problem i skolan så har det omgående funnits en dialog, och både föräldrar och 
barn fått veta både vad som är rätt, men också vad som blivit fel. Att det finns en dialog som 
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varit öppen och tydlig upplever deltagarna har varit mycket bra. En deltagare upplever dock att 
det ställs för låga krav i skolan, när det gäller hemarbete. Barnen har knappast några läxor och 
har därför alldeles för mycket tid hemma utan sysselsättning utan sitter mest framför datorn. 
Det upplevs mindre bra. De förkunskaper, förutom svenska språket, som eleverna hade med sig 
från sina hemländer räckte ”mycket bra” för den svenska skolan. Nyanlända barn som hamnar i 
grundskolan får, enligt deltagarna, mycket bra inskolning och undervisning, däremot blir det 
sämre för dem som är över 16 år. Det blir svårare att läsa in gymnasiekompetens då de går på 
SFI istället för placeras i gymnasiet. Önskemål från deltagarna var att även barnen som är över 
16 år placeras i ordinarie skola, högstadiet alternativt gymnasiet beroende på förkunskaper, och 
lär sig svenska i vanliga skolan istället för på SFI. Syftet skulle vara att underlätta fortsatta 
studier. 

Förskolan, och då även öppna förskolan, upplevs mycket positivt av de deltagare som har 
barn på förskolan respektive deltar på öppna förskolan. Förskolan beskrivs kort och gott som 
bra, fungerar som deltagarna förväntat sig. När det gäller den öppna förskolan ger den barnet 
möjlighet att lära sig umgås med andra barn utanför hemmet, men också att föräldern, 
deltagaren, får möjlighet att bryta den sociala isolering hon upplevt hemma med barnet. 
Verksamheten har också en betydande funktion som informatör. Deltagaren beskriver att det är 
föreläsningar och diskussioner om viktiga saker som hur man lagar näringsriktig mat men 
också hur den förvaras. Personalen fungerar dessutom som bollplank när det gäller de problem 
och funderingar som deltagarna möter i vardagen. Dessutom tränar man på öppna förskolan 
även svenska språket. 

 

4. Arbetsliv  
 

Genom Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen 2007:1030 har 
Arbetsförmedlingen ett särskilt ansvar för att nyanlända arbetssökanden erbjuds insatser som 
främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för 
uppdraget, vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga parter. 
Samverkan ska ske framförallt med kommunerna, men också med Migrationsverket. 
Samverkan mellan Arbetsförmedling, kommuner och Migrationsverket sker enligt framtagna 
riktlinjer enligt Arbetsförmedlingens PM Dnr 2008/12465/1.1. Alla som har rätt att arbeta i 
Sverige har också rätt att skrivas in vid Arbetsförmedlingen och få del av offentlig service, 
enligt arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskriver AMSFS2005:4. Vilka som har rätt 
att arbeta i Sverige styrs av individens medborgarskap och för tredjelandsmedborgare, vilket 
innefattar de utrikes födda personer som inte är medborgare i EU/EES, även på arbets- och 
uppehållstillstånd, enligt Utlänningslagen 5 kap § 1, 5 ,3 ,3a, 4 samt 6. 

Arbetsmarknadsverket har ansvarsområde yrke och arbete för flyktingarna och 
Arbetsförmedlingens uppdrag är alltså att, tillsammans med främst kommunens handläggare, 
tidigt i introduktionen göra en kartläggning och en bedömning av yrkeskompetensen men 
också kartlägga behovet av yrkesinriktad svenska hos flyktingen. 

I Fagersta kommun, på exonivå, kartläggs de nyanländas yrkeskompetens av 
integrationshandläggare på Fagersta kommun i samarbete med lokala Arbetsförmedlingen. I ta 
kommunen är det arbetsmarknadsavdelningen inom socialförvaltningen som handlägger 
integrationen. Detta är ett medvetet val, för att ge tydliga signaler om att det är arbetslinjen 
som gäller, och målet är att få flyktingarna i arbete och egen försörjning så snart det är möjligt 

Arbetsförmedlingen ska, enligt förordning 2007:1030 samverka med andra aktörer. Parterna 
ska göra en bedömning utifrån betygen om det finns möjlighet att få betygen och 
utbildningarna validerade. Arbetsförmedlingens handläggare arbetar utifrån de nationella 
styrdokumenten, som är utarbetade från Arbetsmarknadsverket, och gäller i hela Sverige. 
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4.1 Upplevelsen av Arbetsliv på mikronivå 
 

När det gällde arbetsliv så upplever deltagarna att regelverket i Sverige lägger hinder i vägen 
för att kunna återuppta sitt tidigare yrke. Valideringen till svensk yrkesutbildning är så pass 
omfattande och kräver så många år av studier att det känns som ett oöverstigligt hinder.  

 
”Jag vill inte gå kurs i flera år och lära mig jobbet, jag kan jobbet och kan själv vara lärare.” 

 
Deltagarna beskriver också ett behov av stöd för att få en utbildning riktat mer mot arbetslivet. 
Fler deltagare upplever situationen besvärlig, när det krävs en arbetsgivares löfte om en 
anställning för att kunna få en yrkesutbildning, och utan kontakter finns ingen möjlighet att 
hitta en arbetsgivare som är villig att anställa. Deltagarna anser det nödvändigt med ett 
enhetligt regelverk då upplevelsen är att systemet idag inte är rättvist. Flera deltagare har hört 
att flyktingar i Västerås kommun fått yrkesutbildning trots att de inte har ett löfte om 
anställning efter genomgången yrkesutbildning, men detta inte är möjligt i Fagersta kommun. 
Att ha en utbildning för att få ett arbete har deltagarna klart för sig är ett krav i dagens svenska 
samhälle, och flera av deltagarna vill också studera även på högre nivåer, såsom högskola eller 
universitet. Då studier inte är möjliga att bedriva inom Fagersta kommun så uttrycker flera 
deltagare att de har för avsikt att flytta från Fagersta kommun. De upplever en flytt som enda 
möjligheten att få börja studera, och därmed skapa sig själv förutsättningar för att få ett arbete 
och integreras i svenska samhället. Deltagarna upplever att deras tidigare resurser som 
yrkeserfarenhet borde beaktas i högre grad. 
 

5. Hälsa  
 

På makronivå är det Hälso- och sjukvårdslagen som reglerar staten och landstingens 
överenskommelse när det gäller medborgarnas rättigheter till hälso- och sjukvård. En ny lag 
har tillkommit från och med 2008-07-01. Enligt den nya lagen 2007/08:SfU8 ska alla 
asylsökande erbjudas en hälsoundersökning inom två månader efter det att mottagningen fått 
vetskap om att personen vistas i länet. I Västmanlands län finns Asyl- och Integrationshälsan 
som en gemensam resurs och ska vara en bas för landstingets flyktingsjukvård. Den följer 
familjeläkarprogrammet, kompletterat med psykiatrisk och psykosocial kompetens. Enligt 
lagen om Allmän Försäkring ska Försäkringskassan utreda, förutsatt att flyktingen har en 
sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst 1/4 (AFL 3:7), om det finns behov av 
rehabilitering för att flyktingen ska kunna återfå sin arbetsförmåga (22 kap 2 § AFL). 
Försäkringskassan har då ett samordningsansvar, vilket innebär att samordna de insatser som 
behövs, och kalla till avstämningsmöte när flera parter behöver träffas samtidigt. Även 
kommunen har ansvar för exempelvis insatser enligt Lagen om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS) eller om behov finns av exempelvis hemtjänst genom 
Socialtjänstlagen (SoL). 

Socialstyrelsen har, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, ett ansvar att tillgodose flyktingarnas 
behov av hälso- sjukvård men när det gäller hälsa har Försäkringskassan ett ansvar för 
samordning (Lagen om Allmän Försäkring). Om det är klarlagt att det finns en 
funktionsnedsättning av medicinska orsaker (AFL 3:7) och behov finns av rehabilitering (enligt 
AFL 22 kap), ska Försäkringskassan utreda vilket behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 
som kan finnas hos flyktingen och samordna insatserna. 

Den hälso- och sjukvård som finns för flyktingar på exonivå tillhandahålls av Landstinget 
via vårdcentralen i Fagersta kommun enligt Hälso- och Sjukvårdslagen. En ny hälso- och 
sjukvårdslag för asylsökande med flera (2007/08:SfU8) röstades igenom i riksdagen 21 maj 
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2008. Den nya lagen innebär att papperslösa/irreguljära immigranter har laglig rätt till akut 
sjukvård samt sjukvård som inte kan anstå. Patienten debiteras dock alla sjukvårdskostnader. 
På samma sätt ska gravida kvinnor erbjudas förebyggande mödrahälsovård. Barn (under 18 år) 
som söker eller tidigare har sökt asyl erbjuds all form av sjukvård och dessutom är vården 
subventionerad på samma sätt som för bofasta barn. Vårdbehovet kan även tillhandahållas av 
kommunens socialförvaltning med exempelvis stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen 
om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Asyl och Integrationshälsan finns i Västerås, 
och är en gemensam resurs för länets alla flyktingar. 

I första hand är det på exonivå familjeläkarverksamheten i Fagersta kommun som 
tillhandahåller hälso- och sjukvård även för flyktingfamiljerna, reglerat enligt avtal med 
landstinget. Utöver detta har flyktingarna i Västmanlands län, inklusive de i Fagersta kommun, 
möjlighet att erhålla hälsosamtal samt hälso- och sjukvård enligt närsjukvårdsprogrammet med 
utvidgad psykiatrisk kompetens vid familjemottagningen Asyl- och Integrationshälsan i 
Västerås. Verksamheten har tre uppdrag; att ge de asylsökande boende i hela länet den hälso- 
och sjukvård de har rätt till, vilket innebär akut vård och vård som inte kan anstå, samt 
hälsoundersökning om sådan inte utförts tidigare; att ge personer som nyligen fått permanent 
uppehållstillstånd och ingår i kommunernas integrations/flyktingenheter rätt att lista sig under 
en treårsperiod på mottagningen; att erbjuda hälsoundersökningar till anknytningar, 
kvotflyktingar och ensamkommande barn till alla kommuner i Landstinget Västmanland där de 
ingår i respektive kommuners flyktingenheter i hela länet samt för de barn och ungdomar som 
kommer med anknytning, men inte ingår i kommunens flyktingenhet. Lokala styrdokument 
saknas. 

 

5.1 Upplevelsen av hälsa på mikronivå 
 

Hälsa och sjukvård upplevs viktigt för deltagarna, i synnerhet för deltagare med barn. Att det 
inte finns en akutmottagning i Fagersta kommun upplevs med oro. Många invandrare saknar 
bil, och att då kunna ta sig till Västerås med allmänna kommunikationer när barnen blir akut 
sjuka upplevs som både komplicerat och skrämmande, särskilt om tillståndet är akut och en 
snabb vård upplevs nödvändig. De deltagare som haft behov av en mer specialiserad 
sjukvårdande behandling, såsom operation eller specialistundersökning, beskriver sjukvården 
som exemplarisk, med underbara ”änglar” som tar väl hand om sina patienter, och ett 
bemötande med full respekt för individen. Få deltagare kände till att Flyktinghälsan och 
Asylhälsan finns som en gemensam resurs i Västerås, oavsett vilken kommun i Västmanland 
flyktingen bor. 

 

Externa resursers betydelse för hopp och framtidstro 
 

Endast en deltagare av totalt åtta skulle gärna bo kvar i Fagersta kommun. Det var däremot inte 
sannolikt att deltagaren skulle stanna trots trivsel, då utvecklingsmöjligheterna upplevdes så 
begränsade. 

 
”Jag trivs i Fagersta och har inget problem att stanna, men jag måste få utveckla mig och få jobb. Utveckla min 
ekonomi, utveckla mig som person och bli någonting i samhället.”  

 
Av samtliga övriga deltagarna var det endast en deltagare som inte klart uttryckte ett behov av 
att flytta. Deltagarna beskrev situationen kvar i Fagersta som hopplös både när det gällde att få 
utbildning och att få ett arbete. Däremot ville samtliga deltagare fortsätta vara bosatta i 
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Sverige. Utan arbete upplevde deltagarna inte att det var möjligt att utvecklas och integreras i 
svenska samhället. Arbete kunde inte deltagarna få utan utbildning, och utbildning fanns inte 
tillgängligt i Fagersta kommun, det enda som fanns var praktikplatser som deltagarna upplevde 
inte leder till ett arbete.   

 
”Vi vill flytta från Fagersta för man kan inte praktisera hela livet.” 

 

Betydelsen av externt stöd enligt fyra dimensioner 
 

I Tabell 6 sammanfattas betydelsen av externa resurser och behov av stöd enligt de fyra 
dimensioner som materialet ledde fram till, överlevnadsbehov där deltagarna beskrev behov av 
trygghet, socialt behov där deltagarna beskrev behov av samhörighet, personligt behov som 
visade deltagarnas behov av att bli bekräftad och självförverkligande behov som var behovet 
av självkänsla och utveckling. 
 
Tabell 6  
Betydelse av externt stöd, uppdelat enligt fyra dimensioner  
Del-aspekter:    Dimension 
 

1. Behov av trygghet   Överlevnadsbehov 
   -jag behöver inte vara utan mat 
   -familjen har en bostad 
   -även om jag inte hittar jobb får jag pengar  
   -jag är säker i Sverige, i mitt hemland var jag inte säker 
   -i Sverige finns demokrati och rättvisa vem man än är 

2. Samhörighet    Socialt behov 
   -jag vill gärna lära känna svenskar men det är svårt 
   -på sfi är alla invandrare, alla är lika mig  
   -i Fagersta finns fler invandrare från mitt hemland 
   -jag vill jobba och ge tillbaka till samhället 

3. Bli bekräftad    Personligt behov 
   -jag vill göra praktik med det jag kan 
   -jag måste lära svenska så jag får jobb och visa att jag kan 
   -om jag får jobba med det jag kan visar jag att jag är duktig  
   -jag vill att de frågar vad jag kan, och vad jag vill i framtiden 

4. Självförtroende    Självförverkligande behov 
   -jag vet själv när jag gör ett bra jobb, självkänsla 
   -jag vill studera och få ett bra jobb, jag vet jag klarar det 
   -jag vill utvecklas och ha ett jobb som jag utvecklas i 
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Interna resursers betydelse  
 

Attityd. Deltagarnas attityder till det nya landet är positivt från samtliga deltagare. I Sverige 
fanns ordning och lagar. Sverige uppfattades som ett demokratiskt land där det inte är möjligt 
att muta myndighetspersoner, vilket upplevdes positivt från deltagarna. Rättvisa var ett ord 
som flera deltagare upplevde var viktigt i samhället. Sverige var också ett bra land för kvinnor. 

 
”Sverige är demokrati, det är rättvist vem man än är, det är bäst.” 
”Bäst i Sverige är lag, det är ordning. När man går till en myndighet så är det inte svårt, man frågar och de lyssnar 
mycket och ger tips på rätt väg.” 
”Jag trivs i Sverige, med skolan, och samhället. Att vara kvinna är bättre i Sverige, jag vill inte tillbaka till mitt 
hemland.” 

 
Det uttrycktes från flera deltagare att systemet med integration borde vara något som inte varje 
kommun kunde styra över. Det var viktigt att det var samma regelverk för annars uppfattades 
det som en orättvisa. 

 
”Det är inte rättvist om man får utbildning i Västerås men inte i Fagersta. Det borde vara lika, det är viktigt att det 
är samma system.” 

 
Deltagarna jämförde Sverige med sina hemländer, och samtliga uttryckte att det var ett mycket 
bättre land än hemlandet, även om det i många fall var mycket annorlunda. Det enda minus 
deltagarna uttryckte när det gällde Sverige var att det var ett kallt klimat. Attityden mot 
svenskarna var att de upplevdes som bra och trevliga i största allmänhet, men höll distans till 
flyktingarna. Få deltagare hade svenska vänner, och samtliga uttryckte att de gärna ville ha 
svenska vänner, men visste inte hur kontakten skulle etableras.  

 
”Svenskarna är bra. Jag tror det är svenskarnas tradition att inte prata, det är svårt att få svenska vänner.” 

 
Samtliga deltagare önskade stanna i Sverige, inte någon beskrev en framtid i hemlandet igen. 
De kvinnliga deltagarna uttryckte en större saknad av familjen, släkt och vänner man lämnat 
kvar i hemlandet än de manliga deltagarna. Både kvinnliga och manliga deltagare uttryckte ett 
behov av att hitta nya nätverk, där även svenska vänner fanns med. Det positiva med att bo i ett 
land där man upplevde säkerhet och trygghet och möjlighet till utveckling och en framtid 
vägde tyngre än nackdelarna, och samtliga deltagare ansåg att beslutet att fly var rätt. 

 
”Sverige och svenskarna tog emot mig och har tagit hand om mig mycket, och nu har jag fått ta hit min familj, och 
jag är så tacksam.” 

 
Coping. För deltagarna, både kvinnliga och manliga, har målet haft betydelse för att klara de 

svåra situationer som uppstått, både före, under och efter flykten. Deltagarna beskriver att har 
man ett mål måste man jobba hårt att ta sig dit, och då kämpar man också. Den personliga 
egenskap som visats tydligast av materialet är tron på den egna förmågan, self-efficasy. 
Deltagarna har redan innan flykten varit säkra på sin förmåga och kraft och styrka att klara av 
detta, i alla fall varit så säkra att de varit villiga att försöka och kämpa. För deltagare med barn 
har barnens framtid haft stor betydelse. Att drömma och att ha mål, då kämpar man för 
framtiden. Något som upplevts viktigt är också att fokusera på det som finns och är bra, inte på 
det som saknas. 

 
”Jag sitter i mitt hemland och tänker att mina barn måste få sin framtid. I mitt hemland är det inte rättvist, men i 
Sverige är det rättvist med lagar.” 
”När jag haft svårt har jag tänkt på barnen. Bönen hjälper mig och är viktig.” 
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”Om du ser glasen som till hälften är fyllt med socker, måste du se att det finns socker, inte att halva glaset är 
tomt. Man måste se det som finns och fylla på det, försöka få mer av det.”  

 
En annan personlig egenskap som framkommit som upplevts underlättat nya livet i Sverige är 
att ha en social förmåga, även om saknaden av familjen inte helt kan ersättas med vänner.  

 
”Jag är en social person och har många vänner, men vännerna kan inte vara familjen.” 
”Jag är social, jag är bra på att bo med andra oavsett varifrån de kommer.” 

 
Hopp och framtidstro. Deltagarna uttrycker att det är utbildning och jobb som skapar hopp 

och framtidstro. Utbildning och jobb för sig själva och utbildning för sina barn. Utbildning för 
egen del får gärna vara i form av en kortare yrkesutbildningar som inte innebär många års 
studier på svenska. Deltagarna upplever svårigheter att klara högre studier på högskola eller 
universitet på grund av bristande kunskaper i svenska. För barnen däremot, där svenska språket 
inte lägger hinder i vägen för en akademisk utbildning, uttrycker deltagarna att utbildning är 
det absolut viktigaste. Utan utbildning får man inga jobb i Sverige. Deltagarna beskrev att hopp 
och framtidstro också upplevs om man får visa vad man kan, när tidigare erfarenheter spelar 
roll. Känslan av att betyda något och vara en del i svenska samhället, både med rättigheter och 
skyldigheter, det skapar framtidstro. Samtliga deltagare ser sig själva som självförsörjande för 
sig själva och familjen i framtiden.  

 
”Jag vill utveckla mig själv, kanske bli tolk.” 
”Jag tror på en framtid och jag tror på min förmåga, man måste försöka ändra livet för att leva bra.” 
”Jag skulle jobba med vad som helst, men helst få utbildning, då fick jag hopp.” 
”Jag tror på mig själv och min förmåga, jag har möjligheter och jag kan studera sedan, nu vill jag jobba.” 
”Jag vill jobba och kunna ge mina barn något extra de önskar.” 
”En yrkesutbildning skulle ge hopp för framtiden.” 
”Mina barn måste få läsa och få det de behöver. De måste få sin framtid.”   
 

Interna och externa resurser, faktorer som upplevs viktiga för integrationen  
 

En översikt av meningsenhet, kod, underkategori och kategori framgår av Tabell 7. Gemenskap 
handlade om att hitta en ny social gemenskap, delaktighet i samhället och i en grupp, andra 
flyktingar och svenskar. Främst var det de kvinnliga deltagarna som beskrev behovet av social 
gemenskap, men det upplevdes även viktigt för de manliga deltagarna. Anpassning handlade 
om att hitta nya normer och passa in i Sverige. Flyktingarna var nyfikna och intresserade av 
svenska lagar och seder, och beskrev ett aktivt förhållningssätt gentemot sitt nya land. De hade 
en vilja att följa de lagar och den ordning som fanns i Sverige, för att på det sättet visa sin 
tacksamhet att få komma och bo i Sverige. Deltagarna beskrev också vikten att lära sina barn 
seder och bruk i Sverige, och uppskattade när exempelvis skolan påtalade både det som var rätt 
men också det som blivit fel hos flyktingbarnen. Samtliga deltagare hade för avsikt att 
varaktigt bo kvar i Sverige varför de kände det viktigt att tidigt kunna anpassa sig till svenska 
normer. Återhämtning/överlevnad var det basala behov av trygghet som deltagarna hade när de 
kom till Sverige. Deltagarna beskrev hur tryggt det upplevdes att känna att det fanns mat på 
bordet och en bostad till familjen, trots att man ännu inte hunnit hittat arbete och försörjning. 
Deltagarna beskrev också hur många intryck det var, hur annorlunda allt tycktes och vilken 
saknad som fanns efter familjen och vännerna i hemlandet, särskilt tydligt hos de kvinnliga 
deltagarna. Att fortsätta få sin överlevnad från samhället var det ingen av deltagarna som 
önskade, samtliga hade lämnat den första fasen i integrationen bakom sig och hade som högsta 
önskan att själva kunna försörja familjen, vilket framkom under välbefinnande. Deltagarna 
beskrev att vartefter anpassningsprocessen kommit längre och man lärt sig svenska språket så 
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behövde deltagarna utmaningar och personlig utveckling. Deltagarna beskrev att de hade både 
resurser i form av tro på sin egen förmåga, och yrkeskunnande, och hade behov av att få visa 
det. Deltagarna ville ha arbete alternativt börja studera och aktivt bli en del av svenska 
samhället. I Tabell 7 redovisas exempel på meningsenhet, kod, underkategori och kategori som 
materialet lett fram till, gemenskap, anpassning, återhämtning/överlevnad och välbefinnande, 
som baserats på texten som helhet.  
 
Tabell 7 
Faktorer som upplevs viktiga för integrationen 
Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Möjlighet till 
samtal med 
svenskar 

Dialog, stöd och 
gemenskap 

Jag vill ha nya 
vänner, lära känna 
andra invandrare 
och svenskar  

Samvaro och nya 
vänner 

På öppna förskolan 
finns det andra att 
diskutera med och 
fråga 

Samvaro och stöd 

Inte ensam Gemenskap 

När jag kom tyckte 
jag det var 
spännande och kul 

Hitta glädje och 
vara nyfiken 

Jag vill diskutera 
med svenskar om 
olika problem och 
lösningar  

Öppen diskussion 
och problemlösning 

Jag vill jobba och 
betala tillbaka till 
samhället 
 

Ge tillbaka 
Återgälda 

Öppen och nyfiken 
attityd, återgälda 

Anpassning 

Allting var 
annorlunda mot i 
hemlandet 

Mycket intryck 

Jag saknade min 
familj och mina 
vänner i hemlandet 

känslomässig 
saknad 

Sjukhusvården är 
bra, men råder brist 
på läkare 

Bli omhändertagen 

Jag får mat och 
bostad fast jag 
saknar arbete 

Trygghet, behovet 
av mat och bostad 
blir tillfredsställda  

Basala behov 
tillgodosedda, 
saknad, 
omsorgsbehov  
Trygghet 

Återhämtning/överlevnad 

Jag trivs i Sverige 
med lag och 
ordning och rättvisa 

Trivsel och rättvisa 
regler  

Jag vet att jag är 
duktig att jobba och 
vill visa det 

Självständig och 
self-efficasy 

I Sverige finns 
möjligheter till 
utbildning och 
utveckling 

Utmaningar och 
utveckling 

Självständighet 
utveckling 
trivsel 

Välbefinnande 
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Diskussion 
 
 

Syftet med denna undersökning var att, ur ett ekologiskt perspektiv på makro-, exo-, meso- och 
mikronivå, ta del av nyanlända flyktingars erfarenheter att anlända och bo i Fagersta. Detta 
gjordes genom två delstudier, där första delstudien var en kartläggning av lagar och regleringar 
i flyktingpolitiken för att se vilka resurser som ställs till förfogande. I den andra delstudien var 
syftet att se hur besluten verkställs på kommunal/lokal nivå i Fagersta kommun, och hur 
flyktingfamiljerna själva upplevde stödet för integration. Vilken betydelse hade interna och 
externa resurser för flyktingarna och fanns något särskilt som upplevts viktigt för känslan av 
hopp och framtidstro?  

 

Lagar och regleringar i flyktingpolitiken 
 

Flyktingpolitiken spänner över en mängd olika politikerområden som integration, utbildning 
både för barn och vuxna, arbetsliv, hälsa och sjukvård med flera, vilket också innebär att det 
finns en mängd regleringar och lagar (Tabell 1 och 2). Flyktingpolitiken är komplex med en 
mängd olika delar som alla ingår i ett större socialt system, där alla delar har någon relation till 
varandra och samverkar (Lagerberg, & Sundelin, 2005). Rubbas någon del förändras hela 
systemet. Det som gör flyktingpolitiken komplex är just alla dessa delar som måste samverka. 
Regleringar och lagar finns övergripande på makronivå. Men hur de ska verkställas och vem 
som ser till att flyktingarna får den integration de har rätt till lämnas över till andra aktörer, 
såsom Migrationsverket, kommuner, landsting, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och så 
vidare, där varje aktör ansvarar för sin del. Länsstyrelserna finns med i flyktingsamverkan, 
men inte som tillsynsmyndighet med någon form av sanktioneringsmöjlighet, utan mera för att 
påtala brister eller möjligheter till förbättringar i hanteringen och följa upp. Det är alltså upp till 
varje enskild kommun på exonivå, utifrån den budget de har att förfoga över, att handlägga och 
samverka för bästa integration, inom vissa givna ramar utifrån de lagar och reglering som finns 
på makronivå. Det finns alltså inte någon egentlig integrationspolitik på kommunal nivå, då 
varje kommun själv avgör, inom ramen för uppdraget, hur och vad som behöver göras, och hur 
samarbetet ska se ut. 

Kommunerna ska sedan samverka med de övriga aktörerna. I Västmanlands län, där 
Fagersta kommun ingår, finns en ambition att hitta vägar för samverkan. Det finns regionala 
samverkansgrupper från de olika aktörerna inklusive länsstyrelsen, som med regionala 
överenskommelser och lokala överenskommelser försöker hitta gemensamma lösningar för att 
optimera flyktingmottagandet och minimera kostnaderna. Här är Asyl- och Integrationshälsan 
ett exempel på gemensam resurs för länet, oavsett folkbokföringskommun.    

Den kartläggning som genomförts i denna studie visar således att ett tydligare regelverk 
behövs där samverkan mellan aktörerna behöver tydliggöras, då det är i mesosystemet som 
kulturerna möts, där överföringen från en kultur till annan är möjlig (Bronfenbrenner, 1979). 
Detaljerade handlingsplaner behöver finnas där det framgår när det ska göra, hur beslutet 
verkställs och vem som har ansvaret. Flyktingar har rätt till likvärdig integration, oavsett vilken 
kommun de är folkbokförda i. En tillsynsmyndighet behövs, såsom Länsstyrelsen, för att följa 
upp och kunna överpröva kommunernas handläggning. 
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Externa och interna resursers betydelse generellt 
 

Enligt Lindencrona (2008) finns det ett samband mellan en lyckad integration och en känsla av 
välbefinnande, där välbefinnande i sin tur påverkas av upplevd livskvalitet. För att öka 
livskvaliteten hos flyktingarna behövs olika externa resurser som täcker de olika behov som 
finns. Först behövs det basala behovet för överlevnad (mat, pengar, bostad) tillfredsställas, men 
flyktingen behöver också stöd i den sociala kontexten som täcker det sociala behovet (social 
samvaro och gemenskap med andra), personliga behovet (uppmärksamhet och uppskattning) 
och självförverkligande behovet (utvecklingsmöjligheter) (Hill et al., 2007). Exempel på 
externt stöd som ges inom ramen för flyktingpolitiken genom kommunerna är: information om 
lagar, kultur och normer, språkundervisning SFI (svenska för invandrare) och yrkespraktik, 
tillgång till förskola/skola, hjälp till arbetsliv, individanpassad hälsovård. Även de interna 
resurserna, såsom känsla av sammanhang, copingförmåga, attityd, grad av optimism och hopp 
och framtidstro hos flyktingen påverkar känslan av livskvalitet och välbefinnande och är 
viktiga för en integration ska lyckas. En god integration är alltså beroende på både externa och 
interna resurser i samspel. 

 

Externa och interna resursers betydelse för deltagarna i Fagersta kommun 
 

De externa resurser som av deltagarna upplevdes viktigast, efter att överlevnadsbehovet med 
pengar till mat och bostad tillfredsställts, var SFI svenska för invandrare samt barnens 
undervisning och skolgång, Deltagarna betraktade svenska språket som inkörsporten till 
svenska samhället, både när det gällde att få arbete, men också för att knyta nya sociala 
kontakter, men det var endast möjligt om man hade en bostad och mat till familjens 
överlevnad.  

Det grundläggande behovet av överlevnad var tillgodosett genom introduktionsersättningen, 
vilket var tillräckligt för att täcka basala behovet av mat, bostad och lite pengar till andra 
kostnader.  Deltagarna upplevde det svårt att få pengarna att räcka till extra kostnader om något 
särskilt inträffade, som dyra mediciner, men såg det samtidigt som en tillfällig lösning på väg 
mot egen försörjning. Genom att i framtiden få ett arbete eller egen försörjning, vilket var 
målsättningen för samtliga deltagare, skulle framtiden bli bättre och man skulle kunna unna sig 
lite utöver det vardagliga, kanske kunna ge barnen något extra. Den känsla av trygghet som 
upplevdes av att bo i Sverige uttrycktes som tacksamhet över att fått möjligheten att bo i 
Sverige. Deltagarna uttryckte ett behov av att kunna återgälda allt man fått, genom att få arbete 
och på så sätt kunna bidra till svenska samhället genom att betala skatt, vilket skulle 
tillfredsställa det personliga behovet av att känna att man duger och är självständig (Hill et al., 
2007). Deltagarnas attityd mot Sverige och svenskarna var positiv, vilket skapar bättre 
förutsättningar för en framgångsrik integrering än om nya samhället upplevs främmande och 
annorlunda (Davidson et al., 2008).  

SFI svenska för invandrare upplevdes mycket positivt av samtliga deltagare, det bästa i hela 
introduktionsprogrammet. Svenskan var inkörsporten till arbete eller fortsatta studier, det 
upplevde samtliga deltagare. Undervisningen i sig höll hög kvalitet och lärarna var engagerade 
och tillmötesgående, men uppföljningar av varje individs resultat kunde göras oftare och mer 
regelbundet. Ett annat förbättringsförslag var mer hemläxor, där flyktingarna kunde se ett 
svenskt tv-program och få i uppgift att kunna återberätta det på svenska. Däremot upplevdes att 
svenskundervisningen inte var tillräcklig, den behövdes intensifieras till åtta timmar per dag till 
ett visst mål uppfyllts, kanske efter tre månader till sex månader.  
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Att kunna kommunicera genom språket ledde till en känsla av samhörighet med samhället men 
medförde också att kontakt kunde skapas till bosättningsbefolkningen, svenskarna. Studier har 
också visat att känslan av utanförskap och diskriminering kunde reduceras och det 
psykologiska välbefinnandet istället ökade hos flyktingar som fick socialt stöd från 
befolkningen i bosättningslandet (Jansinskaja-Lahti et al., 2006). Deltagarna betraktade 
svenskarna som vänliga och hjälpsamma, men distanserade. Det upplevdes svårt att hitta 
gemensamma kontaktytor på ett naturligt sätt. Det som efterfrågades var en mötesplats där alla 
kulturer kan mötas och smälta ihop med varandra; hur skulle man annars komma i kontakt med 
svenskar? På mötesplatsen kunde flyktingarna få hjälp med läxor i svenska och få träna på 
svenska genom att på ett naturligt sätt skapa dialoger med svenska befolkningen. På 
mötesplatsen kunde även samhällsinformationen, som deltagarna erhållit genom 
Folkhälsobyrån, utvecklas till mera dialog. Samhällsinformationen upplevdes viktig och bra, 
och nödvändig för integrationen. Mer av dialog hade varit önskvärt. Många flyktingar kommer 
från länder där starka krafter allt för länge bestämt i deras liv, varför de inte vill komma till 
Sverige och bara få nya order. Om informationen utvecklas till diskussioner om varför det är 
på olika sätt, vad som ska göras och hur så skapar det delaktighet på ett tydligare sätt. En 
deltagare beskrev att när en kvinna som varit underordnad sin man i hemlandet och kommer till 
Sverige växer och blir stark skapas motsättningar i familjen. Det som är viktigt och det enda 
som är verkningsfullt, enligt deltagaren, är att stärka kvinnans självkänsla så hon själv klarar 
att säga nej i våldssituationer. Att någon berättar för en man att han inte får slå sin fru eller att 
barnaga är straffbart i Sverige är visserligen nödvändigt, men räcker inte för att förändra 
beteendet. Gifta arbetande immigrerande kvinnor förväntas att ta ansvar både för sitt arbete och 
för hemmet, även om övriga familjemedlemmar inte arbetar (Lipson & Miller, 1994; Schreiber 
et al., 1998), vilket innebär att kvinnorna är en extra utsatt grupp som behöver ett förstärkt stöd 
för att behålla hälsa och välmående.  

Först när tillräckliga svenskkunskaper var uppfyllda fanns det, enligt deltagarna, 
förutsättningar för att en dialog på svenska skulle vara meningsfull på praktikplatserna. 
Deltagarna upplevde att de kastats ut på yrkespraktik utan att kunna kommunicera på svenska, 
varken förstå givna instruktioner eller själva kunna ställa frågor om problem uppstod. Motivet 
bakom tidig praktik var för deltagarna svår att förstå, då det många gånger på praktikplatsen 
talades annat språk än svenska varför träningen i svenska språket upplevdes gå bakåt istället 
för framåt. Inte heller tillvaratog praktikplatsen den kompetens som flyktingen hade med sig. 
När det gällde deltagarnas arbetsliv beskrivs sporadiska kontakter med Arbetsförmedlingen 
och någon kartläggning av yrkeserfarenhet, tidigare resurser eller egen tro på framtiden och 
vad flyktingen själv har för mål har inte upplevts vara av betydelse. Bjurling (2004) har i sin 
studie också påtalat att flyktingar med akademisk utbildning och hög yrkeskompetens upplevde 
det svårt att ta sig förbi barriärer som finns i svenska integrationspolitiken. De placerades i SFI 
på grundnivå som inte motsvarade kunskapsnivå och placerades på bosättningsort utan 
möjlighet till arbete utifrån kompetens. Detta dilemma beskrivs också av deltagarna i Fagersta 
kommun. Kommunen har inte de resurser som ger möjlighet till fortsatt utbildning eller ett 
arbete utifrån flyktingen kompetens. Den egna bilden av möjlighet för utveckling och hopp för 
framtiden begränsas. Nära ömsesidiga relationer påverkar utveckling och hälsa, och de 
proximala processerna uppstår i det nära samspelet mellan individen och de mest 
betydelsefulla aspekterna i den nära kontexten. De proximala processerna är enligt 
Bronfenbrenner (1979) den primära motorn för utveckling och drivs av emotioner som hopp 
eller förtvivlan, ilska eller kärlek (Bronfenbrenner & Evans, 2000; Bronfenbrenner & Morris, 
1998; Yohani, 2008). Resultatet av studien, som överensstämmer med tidigare studier (Marcel, 
1962; Lynch, 1965; Khawaja et el., 2008; Yohani 2008), visade att hoppet om en framtid med 
självförsörjning och arbete, var det som skapade kraften hos deltagarna att kunna lämna det 
svåra bakom sig, och istället fokusera på framtiden. Samtliga deltagare upplevde också att det 
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var nödvändigt att flytta från Fagersta kommun för att kunna känna hopp och framtidstro, 
vilket deltagarna skulle få om det fanns möjlighet till utveckling. Utveckling för deltagarna, 
som ingår i det självförverkligande behovet (Hill et al., 2007), var just möjligheten till teoretisk 
utbildning, yrkesutbildning eller ett arbete.  

Genom att fokusera på målet, ha en aktiv copingstrategi, var också det som deltagarna 
identifierade som den interna resurs, tillsammans med tron på den egna förmågan, self-
efficasy, som hjälp dem att överbrygga alla hinder före, under, och efter flykten från sitt 
hemland. Genom att försöka förstå situationen som den var och fokuserade på önskningar för 
framtiden med hopp och förväntningar skapade det kraften att orka vidare. Sådan aktiv 
copingstrategi har också visat sig vara den mest framgångsrika strategin för att främja hälsan 
(Khawaja et al., 2008). Det var tron på den egna förmågan hos deltagarna som gjorde att de 
fortsatte kämpa inför de svårigheter den stress som krav från omgivningen medfört. Deltagarna 
uppvisade en self-efficasy som påverkade individerna på ett självförhöjande och optimistisk 
sätt (Beneight & Bandura, 2004). Deltagarna i studien i Fagersta kommun hade således använt 
sig av aktiva copingstrategier för att klara nya kraven. Deltagarna beskrev också en tro på den 
egna förmågan att klara av de svårigheter de utsattes för, om inte för sig själva så för sina barns 
skull.    

Grundskolan och förskolan i Fagersta kommun, inklusive öppna förskolan, upplevs av 
deltagarna som positiva externa resurser. Skolan och förskolan har också, vilket framkommit 
av dokumentanalys av handlingsplaner för skolan och förskolan, aktivt arbetat för att utarbeta 
konkreta handlingsplaner där det framgår vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska 
göras och hur besluten verkställs. Det framgår av handlingsplanen vem som ansvarar för den 
initiala kontakten med flyktingfamiljerna och när/hur/vem som sköter uppföljningen. 
Diskursen och språkbruket är viktig för attityder och socialt stöd ger växelvisa processer, 
vilket innebär att förhållningssättet från dem som ger stöd återspeglas hos dem som får stödet 
(Leudar et al., 2008). Förhållningssättet från skolan och förskola, som framkommer av 
handlingsplanerna, utgår från barnets bästa i fokus ur familjens perspektiv. Dialogen framhålls 
och deltagare har också beskrivit hur samverkan, på mesonivå, fungerat mycket bra mellan de 
olika mikrosystemen där familjen är en komponent och skolan den andra. Deltagarna uttryckte 
att skolan och lärarna tillsammans med föräldrarna höll en ständigt pågående dialog, där 
föräldrarna snabbt fick information om både det som eleven gjorde som var rätt, men också i 
de fall något var fel. Dialogen skapade förutsättningar att överbrygga de kulturkrockar som 
annars kunde uppstå kring barnet. Barn i flyktingfamiljer, där föräldrar hade en positiv attityd 
både till sin egen hemkultur och till det nya landet, upplevde sig socialt jämlika och hade en 
högre självkänsla än barn till föräldrar som upplevde att de saknade tillhörighet i det nya 
samhället (Davidson et al., 2008). 

När det gällde hälsan så upplevde deltagarna att de externa resurserna delvis uppfyllde 
förväntningarna. Det fanns sjukhus i Fagersta kommun, men det saknades akutmottagning. Det 
upplevdes stressande att behöva åka till Västerås om något hände barnen, särskilt med hänsyn 
till att få flyktingfamiljer hade tillgång till bil. Synpunkter som framkom under intervjuerna var 
att med bristande språkkunskaper var det inte realistiskt att behöva boka läkartid per telefon, 
dessutom hade inte alla flyktingar tillgång till telefon, men här hade deltagarna mötts av brist 
på förståelse. Det var deras problem, flyktingens, att lösa och inte personalens. Hälso- och 
sjukvården uppfyllde, trots läkarbrist, ändå att de grundläggande behoven av sjukvård, och 
räckte till för behovet som fanns. Den samlade resurs som finns i länet för samtliga kommuner 
oavsett bosättningskommun, Asyl- och Integrationshälsan, var det få deltagare som kände till, 
men uppenbarligen inte heller hade haft behov av. Den samlade bilden av deltagarna var att det 
psykiska välmåendet var bra, även om vissa deltagare hade fysiska krämpor, men känslan av 
brist på utvecklingsmöjligheter tenderade att öka känslan av hopplöshet.  
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Den externa resurs som deltagarna inte ansåg motsvarade deras förväntningar var 
introduktionsplanen och yrkespraktikens utformning. Deltagarna upplevde att den viktiga 
dialogen saknades. Deltagarna kände sig många gånger överkörda i planeringen och de fick 
inte möjlighet att beskriva sina tankar och sina förhoppningar inför framtiden. Det upprättades 
en individuell handlingsplan men upplevdes inte vara i samförstånd med deltagaren, utan 
utifrån vad som var mest lämpligt för kommunen. Det saknades frågor om framtidstro och 
hopp, och frågor om vilka de egna tankarna om hur målet med egen försörjning, som samtliga 
deltagare beskrev man hade, skulle nås på bästa sätt. De egna resurserna som flyktingarna hade 
med sig i form av utbildning och yrkesskicklighet upplevdes ha underordnad betydelse i 
planeringen. Att få lämplig praktik med hänsyn till tidigare yrkeskunnande efterfrågades. 
Tidigare erfarenheter hann glömmas bort medan deltagarna upplevde att tiden slösades bort på 
meningslösa praktikplatser som ändå inte ledde till arbete. Den dokumentanalys som gjordes 
avseende regler för introduktionsersättning förstärker deltagarnas synpunkter. Dokumentet ger 
inte utrymme för individuella lösningar utan är ett regelverk där flyktingarna skriftligen 
förbinder sig att underordna sig regelverket. Dokumentet, till skillnad från handlingsplanerna 
för skolan och förskolan som utgår från dialog och samförstånd mellan familjen och 
skolan/förskolan, tydliggör att flexibilitet inte är möjlig. Alla ska ha introduktion med fyra 
timmar SFI och fyra timmar praktik oavsett förutsättningar och erfarenhet. Detta innebär i 
praktiken att alla planer ska utformas på samma sätt. Det medför då i sin tur att det inte ges 
möjlighet att utgå från flyktingarnas individuella behov. Enligt regelverket på makronivå, 
Ersättningsförordning (1995:1068), ska introduktionsplanen utformas i samförstånd och utgå 
från behov, men också bygga på tidigare erfarenheter och resurser. Visst utformar kommunen 
en individuell plan, och erhåller därmed den statliga ersättningen för flyktingen, men vikten av 
att detta sker i samförstånd och dialog har fått mindre betydelse på exonivå och mesonivå. Den 
negativa konsekvens som det leder till för flyktingen, på mikronivå, visar sig också tydligt i 
beskrivningarna i intervjuerna. Flyktingarna känner inte att de har någon påverkan på, eller 
delaktighet i, sin egen introduktionsplan  

Det framkommer av dokumentet att prestationsinriktad introduktionsersättning är viktig för 
att förverkliga målet om egen försörjning, och att mer arbetslivserfarenhet förbättrar 
förutsättningarna på arbetsmarknaden. Den prestation som förväntas är deltagande i aktiviteter. 
Den arbetslivserfarenhet som deltagarna får är genom praktikplatserna. De praktikplatser som 
deltagarna själva upplever inte har några kopplingar till tidigare yrkeserfarenhet eller 
kvalifikationer och dessutom pågår alldeles för länge utan förhoppning om jobb. Lindencronas 
slutsats i sin studie om introduktionsprogrammet (Lindencrona, 2008), är att 
introduktionsprogrammet måste ändras. Ett bättre sätt vore att se flyktingar som en grupp 
personer som kan och vet mycket. Flyktingarna måste också, precis som denna studie också 
pekar på, vara med och ta fram sitt eget behov av stöd, vad behövs för att den kompetens och 
de resurser som finns kan användas på bästa sätt. Samarbetet på mesonivå, samverkan mellan 
de olika aktörerna, måste förbättras fortsätter Lindencrona, vilket även det stöds av denna 
studie.  

Sammanfattningsvis så är de flyktingar som kommer till Sverige individer, alla med olika 
behov och olika resurser och kompetens i bagaget, varför introduktionsprogrammet och alla 
dess aktörer måste samverka med individen i fokus. Individuella lösningar, utifrån de ramar 
och regleringar som finns både på makro och exonivå men med ett utvecklat samarbete på 
mesonivå, ses därför som nödvändigt för att främja individens hälsa och välmående. En 
individs välmående leder till ökad livskvalitet vilket i sin tur skapar förutsättningar för en 
lyckad integration.  

 



 40 

Metoddiskussion 
 

När det gällde kartläggningen av lagar och föreskrifter i flyktingpolitiken fanns det svårigheter 
i avgränsningen. Flyktingpolitiken spänner över en mängd olika politikerområden varför en 
avgränsning var nödvändig. Det finns därmed en risk att vissa lagar och föreskrifter som borde 
finnas med i studien inte tagits med. 

De lokala dokument som analyserats har tillhandahållits från kommunens handläggare. Det 
finns därför en risk att det finns andra lokala styrdokument som hade varit viktiga för studien.  

Trovärdigheten i denna studie får dock anses hög. Varje intervju avslutades med en 
sammanfattning av det mest centrala i intervjun, för att se att det var korrekt uppfattat, och 
under hela intervjun upprepades deltagarnas svar för en återkoppling både av att frågan 
uppfattats av deltagaren, samt att svaret från deltagaren tolkats korrekt. Intervjuerna hölls i en 
trygg miljö med högt engagemang från respondenterna. Det fanns brister i svenska språket, och 
i vissa frågor, särskilt där interna resurser skulle beskrivas. I dessa fall fick deltagarnas barn 
förklara frågan och även förtydliga svaret. Det finns därför en risk att vissa frågor inte 
uppfattats utifrån syftet, samt att vissa svar inte tolkats helt korrekt. 

Den förförståelse som fanns innan studien bestod av den information som lämnats från 
handläggare i Fagersta kommun. Den begränsade förförståelsen innebär att slutsatserna baseras 
på resultatet av intervjuerna och den beskrivning som givits av deltagarna. Studien har inte 
gjorts på förutfattade uppfattningar utan har baserats på de subjektiva fakta och de uppgifter 
som deltagarna beskrivit under intervjuerna. Däremot kan allmängiltigheten i slutsatserna 
begränsas med hänsyn till det begränsade antalet deltagare i studien.  

Deltagarnas beskrivning av sina upplevelser och betydelsen av externa och interna resurser 
har varit ärliga och uppriktiga, men kan till viss del ha begränsats i beskrivningen med hänsyn 
till språksvårigheter. Ofta fick frågorna omformuleras och upprepas för att förstås. Med hänsyn 
till det begränsade urvalet har redovisning med detaljer från intervjupersonerna varit sparsam, 
för att på det sättet minska risken för identifikation. Återkoppling till grunddata har gjorts 
genom hela analysen, för att säkerställa att analysen tolkats ur deltagarnas perspektiv. 
Deltagarna visade sig vare engagerade och aktiva, med resurser att ta egna initiativ och tro på 
sin egen förmåga. Deltagarna var beredda att flytta för att kunna få det stöd de ansåg 
nödvändigt för framtiden, såsom utbildning. Risken i studien är därför att urvalet som var 
självselekterat inte är generaliserbart, då deltagarna var flyktingar som varken var hjälplösa 
eller saknade resurser.  

Reliabiliteten får anses vara hög, då inspelningen av intervjuerna höll hög kvalitet, och alla 
ord kunde uppfattas och transkriberas ordagrant.  

 

Slutsats 
 

Resultaten i denna undersökning visade att hopp och framtidstro har betydelse för flyktingars 
integration i ett nytt land. Det som ger hopp, som framkommit av intervjuerna, är att ha ett mål 
att sträva till som utbildning eller arbete. Det är därför av största vikt att den känsla av hopp 
och framtidstro som flyktingarna har med sig till nya landet tas tillvara, och att flyktingarna ses 
som unika individer med resurser, som behöver känna delaktighet i sin egen 
integrationsprocess. Nyckeln i integrationsprocessen är därför dialog, delaktighet och 
individuella lösningar mot ett gemensamt konkret mål.  
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Praktiska rekommendationer 
 

De handlingsplaner som enligt Ersättningsförordning (1992:1068) ska upprättas inom en 
månad när flyktingen kommer till kommunen ska vara individuella och utformas i samråd med 
flyktingen. Det borde innebära att individens tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet till stor 
del måste beaktas, då en akademiskt utbildad person sannolikt har andra behov av undervisning 
än en analfabet. Målet har visat sig vara centralt för känslan av hopp och framtidstro. Slutmålet 
bör vara därför vara konkret med specifika delmål som möjliggör uppföljning och revidering 
av handlingsplanen.  

Enligt tillägg (2007:662) om extra ersättning till kommunerna, står att ersättningen utgår om 
flyktingen 4 § 1. haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem månader på 
minst halvtid, eller 4 § 2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för 
invandrare (SFI) enligt kurs B på studieväg1, kurs C på studieväg 2 eller kurs D på studieväg 3. 
Det borde innebära att flexibiliteten i hur många timmar SFI flyktingarna ska ha per dag skulle 
kunna varieras utifrån de individuella behoven, då kommunen inte går miste om någon 
ersättning om kraven på svenskkunskaper uppfylls. 

Fagersta kommun behöver, för att flyktingarna ska stanna kvar i kommunen, utveckla ett 
samarbete kring utbildningar med andra aktörer och andra kommuner. Det behöver finnas en 
möjlighet för personlig utveckling för att flyktingarna ska vilja stanna i kommunen. 

Kommunen skulle behöva en mötesplats öppen för alla kulturer. En naturlig mötesplats som 
blir en kontaktväg för flyktingarnas möjlighet att få sociala relationer med svenskar, att få hjälp 
med svenska läxor och att få träna på språket. För bosättningsbefolkningen skapar det också en 
möjlighet att närma sig det främmande och annorlunda på ett naturligare sätt. Dessa 
mötesplatser kan kombineras med konstutställningar, dansuppvisningar från de olika 
kulturerna, olika mat-teman. Möjligheterna är oändliga. 

  

Framtida forskning 
 

Då generaliserbarheten i denna studie är begränsad med hänsyn till det få antal deltagare och 
urvalet var självselekterat skulle en större studie med flera deltagare och från flera kommuner 
kunna tillföra mer kunskap om upplevelsen av integrationen utifrån flyktingars perspektiv. Det 
vore även intressant att se om upplevelsen av externa och interna resurser skiljer sig beroende 
på utbildningsbakgrund, kön eller etnicitet.   
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INTERVJUGUIDE studie om integration 
 
BAKGRUND/HISTORIA 
1. Ålder 
2. Kön  
3. Utbildning 
 
4. Från vilket land kommer du? Kom du direkt hit eller har du bott någonstans innan, efter att du 

lämnat ditt hemland? I så fall var och hur länge? 
 
5. Har du familj? Hur ser din familj ut och är den med till Sverige? 
 
6. Kan du berätta lite om när du kom och varför du bosatte dig i Fagersta. 
 
EXTERNA RESURSER/Behov av stöd 

7. Berätta om när du kom till Fagersta och hur du upplevde mottagandet. 

-Vem kontaktade dig för din (individ-) planering, och hur upplevde du det? Kände du dig 
delaktig? Finns det något som skulle gjort att du känt dig mer delaktig? 

 
-När det gäller INTRODUKTIONEN, berätta hur du upplevde den, kändes det som något var 

särskilt viktigt, som du gärna fått mer av? 
 
-Du har gått/går på SFI, hur upplever du det (tillgodosett individuellt behov)? 
Om det finns barn i familjen: Hur upplever du att SKOLAN/FÖRSKOLAN motsvarat 

förväntningarna? 
 
8.  Vad har du ARBETAT med tidigare? Har du fått arbete i Sverige? Motsvarar det dina 

förväntningar du hade innan du kom hit? Känner du att man tillvaratagit dina tidigare erfarenheter?  
 
9. Hur ser du på din egen HÄLSA? (Om familj: Familjens hälsa?) Hur upplever du att hälso- och 

sjukvården i Fagersta motsvarat dina behov? Har du haft kontakt med asylhälsan? Finns det något 
som varit särskilt värdefullt? 

 
10. Av det du beskrivit – vilket ser du som viktigast? 
 
11. Om du ser på Fagersta kommun, trivs du i kommunen och vad skulle leda till att du stannar i 

Fagersta?   
 
INTERNA RESURSER 
12. Vad har du själv gjort för att klara av din nya situation (coping, kasam, egen attityd)?  
 
13. Vilka personliga egenskaper har hjälp dig att hantera den nya situationen (personlighet; 

utåtriktad, social positiv livssyn etc)? 
 
14. Vad ser du som viktigast av det du beskrivit för att må bra? 
 
15. Finns det något som upplevts särskilt viktigt för känslan av hopp och framtidstro? 
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The importance of internal and external resources for the 
integration of new incoming refugees arriving in the Fagersta 

community  
 
 

Lotta Ann-Charlotte Forsgren 
 

The purpose of this paper was, from an ecological perspective, to study the 
importance of internal and external resources for the integration process for new 
refugees coming into the Fagersta community. Also to study whether the 
refugees benefited from any particular part of the integration process that 
contributed to an increased personal sense of hope and belief in their future. 
Two studies were carried out. Firstly, a chart of the laws and regulations 
affecting the integration politics was undertaken. Secondly, an analysis was 
made of the local policy and regulation documents in the Fagersta community. 
Eight semi structured interviews were carried through with four female and four 
male refugees that had previously settled in the Fagersta community. The results 
of these interviews supported earlier studies that confirmed that refugees need 
the opportunity to be active in their own adjustment process. The conclusion is 
that refugees that feel they are allowed to, and are able to, participate in their 
own integration process experience a greater sense of well-being which, in turn, 
contributes to a more successful integration within their new community.  
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