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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att få en bild av och förståelse för hur ideella föreningar kan 

bidra till integration. Detta har skett genom en fallstudie av två olika organisationer och deras 

verksamhet. Metoden som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personal 

från dessa organisationer kompletterat med deltagande observation. Analysen har gjorts 

utifrån Jose Alberto Diaz integrationsteori. Resultaten visar att de ideella organisationerna 

bidrar till integration på flera sätt, främst genom språkundervisning som fyller en särskild 

funktion då den till stor del riktas mot grupper som inte kan ta del av kommunens 

undervisning via SFI. Även genom att bidra till inträde i arbetslivet och möjliggörande av 

informella sociala kontakter mellan svenskar och invandrare bidrar organisationerna till integ-

ration, samt genom att bidra till förståelse och kunskap om den svenska kulturen och det 

svenska samhällsystemet.  

Nyckelord: integration, integrationsarbete, ideella föreningar, ideellt arbete, kulturmöten. 

 

  



 

3 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte och avgränsning ...................................................................................................... 4 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................... 5 

2 Metod och teori .................................................................................................................. 5 

2.1 Metod för datainsamling ................................................................................................... 5 

2.1.1 Semistrukturerad intervju .......................................................................................... 6 

2.1.2 Observation ............................................................................................................... 7 

2.1.3 Övrig datainsamling .................................................................................................. 8 

2.2 Analysmetod ..................................................................................................................... 8 

3 Disposition ....................................................................................................................... 10 

4 Bakgrund .......................................................................................................................... 11 

De studerade föreningarna: ................................................................................................... 11 

Begrepp ................................................................................................................................. 12 

5 Resultat .................................................................................................................................. 13 

5.1 Undersökning .................................................................................................................. 13 

5.1.1Svenska Kyrkan ........................................................................................................ 14 

5.1.2Tjärnkraft .................................................................................................................. 20 

5.2 Analys ............................................................................................................................. 30 

6 Diskussion ............................................................................................................................. 34 

7 Sammanfattning .................................................................................................................... 38 

8 Käll- och Litteraturförteckning ............................................................................................. 40 

Bilaga 1. Intervjuguide ............................................................................................................. 42 

 

  



 

4 

 

1 Inledning 

De senaste decennierna har integration blivit en allt mer aktuell fråga som debatteras såväl i 

tidningar och mellan högt uppsatta politiker som mellan arbetskamrater på kafferasterna. Det 

är ett ämne som på ett eller annat sätt påverkar oss alla. Hur ska vi kunna få in invandrare i 

samhället på ett sätt så att de verkligen kan bli aktiva och delaktiga? 

Frågor kring möten mellan religioner och kulturer, och hur vi ska kunna leva tillsammans är 

något som särskilt intresserat mig i mina religionsstudier och som jag flera gånger återkommit 

till. Det är ett intresse som har växt hos mig ju mer jag läst om det, och även något som verkar 

bli allt mer relevant i samhället.  

Våren 2010 hade jag praktik i Svenska Kyrkan och fick då bland annat följa undervisning i 

svenska för en grupp invandrarkvinnor. Detta var en av de mest minnesvärda upplevelserna 

under min praktiktid, och det fick mig att fundera över många frågor. Jag började intressera 

mig för vad för integrationsarbete som görs utav icke-statliga ideella organisationer, som till 

exempel svenska kyrkan, och på vilket sätt de kan bidra till ett integrerat samhälle, vilken be-

tydelse deras arbete har för integrationen i samhället i stort.  

Dessa erfarenheter och frågeställningar har lett fram till en önskan hos mig att få en bättre 

inblick i hur det ideella integrationsarbetet fungerar, och därför har jag valt att i denna uppsats 

undersöka två ideella organisationer med ideell verksamhet som helt eller delvis berör 

integration.  

 

1.1 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att ge en kvalitativ bild av och analysera på vilka sätt ideella organi-

sationer kan bidra till integration samt få en viss inblick i vad som motiverar dessa 

organisationer till att bedriva integrationsfrämjande verksamhet.  

För att avgränsa mig har jag valt att fokusera på att undersöka två ideella organisationers in-

tegrationsfrämjande arbeten. På grund av avgränsning har jag också valt att inrikta mig på att 

besvara frågan utifrån de ideella organisationernas och deras personals perspektiv, jag har 

alltså i denna studie inte intresserat mig för hur kommunen eller målgruppen för 

verksamheten upplever de ideella organisationernas arbete.  
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1.2 Frågeställning 

 Vad för verksamhet knuten till integration bedrivs inom de studerade 

organisationerna? 

 På vilket sätt kan denna verksamhet främja integration? 

 

2 Metod och teori 

 

2.1 Metod för datainsamling 

För att samla in information som kan besvara min frågeställning har jag främst använt mig av 

kvalitativa intervjuer men jag har även kompletterat dessa med en deltagande observation 

samt läst vissa dokument som ligger till underlag för den ena organisationen.  

Anledningen till att jag valt att använda denna metod är för att jag anser att den lämpar sig 

bäst för att få svar på mina frågor utifrån det utrymme och de avgränsningar jag har. Att göra 

en mer generell undersökning av området skulle vara svårt i en uppsats med så begränsad om-

fattning. Därför har jag istället valt att göra mer av en fallstudie, där jag undersöker två 

exempel på hur ideella organisationer kan bidra till integration. I det fallet lämpar sig 

kvalitativa metoder som intervju och observation bäst eftersom jag söker kvalitativ förståelse 

av en social process.
1
  

Vid urvalet har jag valt två ideella organisationer med lite olika grunder för att få ett något 

bredare och mer varierat underlag. Jag har valt en kyrka, som har en religiös grund i sitt arbete 

och är en del av en större organisation (Svenska Kyrkan) och som även har mycket verksam-

het som är inriktad mot annat än integration. Den andra organisationen jag valt är en lokal 

ideell förening som är verksam i ett visst bostadsområde, och vars verksamhet till mycket stor 

del är fokuserad mot integration på ett eller annat sätt.  

 

                                                 
1
 Holme m.fl. (1997) s 77 
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2.1.1 Semistrukturerad intervju 

Jag har som sagt använt mig av kvalitativ intervju, eller i det här fallet närmare bestämt semi-

strukturerad intervju. Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en intervjuguide 

med vissa frågor och teman som man planerar att gå igenom, men formuleringen kan bli 

annorlunda och likaså ordningen på frågorna. Det kan även tillkomma följdfrågor. Vanligen 

följer man dock intervjuguiden till största del.
2
  

Denna form av intervju ger intervjupersonen mer frihet att formulera sina svar, och inter-

vjuaren större möjlighet att följa upp oväntade men intressanta svar samt anpassa intervjuns 

gång efter situationen. Dock blir svaren mindre jämförbara än vid en strikt strukturerad 

intervju (som vanligen är olämplig vid kvalitativ forskning). Samtidigt får intervjuaren mer 

kontroll över situationen än vid en ostrukturerad intervju.
3
 Av dessa anledningar har jag 

bedömt denna intervjumetod som mest lämplig för mitt ändamål. Intervjuguiden jag använt 

finns i slutet av uppsatsen som Bilaga1. Jag kan dock tillägga att i båda de intervjuer jag 

gjorde så ställde jag frågorna i del B efter del C eftersom det blev mer naturligt.  

När jag har ställt frågor har jag försökt få en helhetsbild av intervjupersonernas och organisa-

tionernas arbete och syn på integration och relaterad problematik som till exempel 

kulturmöten, dels för att få en bred förståelse, dels för att öka chanserna att relaterade men för 

mig oförutsedda infallsvinklar kommer fram och som man därefter kan följa upp och gå 

närmare in på. Jag ville inte gå in för snävt från början eftersom jag i så fall eventuellt skulle 

styra respondenternas svar och tankegångar in på ett visst spår. 

Intervjuerna spelades in för att jag skulle få större möjlighet att fokusera på frågorna och de 

svar jag fick istället för att sitta och anteckna, samt för att inte gå miste om intressant infor-

mation vilket det är risk för om man endast antecknar. En inspelning är ofta till stor nytta vid 

analysen då man kan gå tillbaks och lyssna på en bit flera gånger och även får med detaljer 

som tonläge och pauser. En risk med att spela in intervjuer är att intervjupersonen känner sig 

hämmad av vetskapen att allt spelas in och på så sätt inte vågar prata lika fritt och öppet.
4
 

Detta var dock inte något som jag upplevde som ett problem under de intervjuer jag 

genomförde.  

                                                 
2
 Bryman (2002) 301 

3
 ibid. 300ff 

4
 Carlsson (1996) 39f 



 

7 

 

Jag lät intervjupersonerna bestämma tid och plats för intervjun, i båda fallen valde de den 

egna verksamhetens lokaler. På detta sätt fick de vara i en miljö som kändes bekväm för dem, 

och dessutom fick jag möjlighet att få ytterligare ett intryck av verksamheten eftersom jag 

fick se lokalerna. Ett problem var att vi inte satt helt ostört, vid ett par tillfällen avbröts den 

ena intervjun av att någon kom och frågade intervjupersonen något. Det ledde dock inte till 

något större avbrott och det kom vid förhållandevis lägliga tillfällen, så det störde inte mig så 

mycket och verkade heller inte påverka intervjupersonen nämnvärt, även om det inte var det 

ideala.  

Efter att intervjuerna genomförts har jag lyssnat igenom dem och skrivit ut en översiktlig 

genomgång av vad som tas upp. Därefter har jag valt ut de delar som verkar särskilt intres-

santa och transkriberat dessa ordagrant, inklusive pauser och dylikt. Anledningen till att jag 

inte transkriberat intervjuerna i sin helhet är att detta är en mycket tidskrävande process. Tran-

skribering av inspelade intervjuer underlättar förståelsen och analysen av det som sagts,
5
 och 

det är av denna anledning jag valt det tillvägagångssättet. 

När jag citerar intervjupersonerna i denna uppsats så har jag dock valt att ta bort eventuella 

talspråksuttryck och liknande, detta för att öka läsbarheten. När jag gjort detta har jag varit 

mycket mån om att inte ändra innebörden i det intervjupersonen sagt. Jag har också valt att 

använda fingerade namn. 

 

2.1.2 Observation 

Som komplement till intervjuerna har jag gjort en deltagande observation. Detta innebar att 

jag under en dag var med och följde en del av verksamheten och iakttog hur det hela gick till, 

i det här fallet var jag med på svenskundervisningen i den ena föreningen under en dag. Både 

före och efter undervisningen talade jag med läraren som ledde undervisningen och ställde 

frågor om verksamheten.  

Som deltagande observatör kan man ha en del olika roller, beroende på hur deltagande och 

hur öppen man är.
6
 För enkelhetens skull och av etiska skäl valde jag att vara öppen 

observatör, de observerade visste alltså om att jag var där för att observera för att skriva en 

uppsats. De etiska skälen till detta är att den observerade har möjlighet att säga ifrån om den 

                                                 
5
 Bryman (2002) 310f 

6
 Ibid.  277ff 
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inte vill bli observerade och den vet hela tiden om att den blir det. Detta kan dock leda till 

vissa problem då denna vetskap också kan påverka de studerades beteende, vilket gör att det 

man observerar kanske inte motsvarar vad som normalt sker. Detta är en problematik som jag 

är medveten om, men jag upplevde inga direkta störningar på grund av den under min obser-

vation. Det ska också sägas att jag inte var direkt deltagande i aktiviteterna utan till största del 

endast satt bredvid och observerade. 

 

2.1.3 Övrig datainsamling 

Som komplement till intervjun och den deltagande observationen vid Tjärnkraft så har jag 

tagit del av en del dokument som rör organisationen där dess verksamhet och mål med mera 

presenteras. Bland dessa dokument ingår en verksamhetsberättelse för föreningen för verk-

samhetsåret 2010, en ansökan om föreningsbidrag för 2011 samt ett nummer av ”Ängsbladet” 

från augusti 2010 som delas ut till boende i området med information om aktiviteter och 

verksamhet som hålls av Tjärnkraft och sammanbundna föreningar. 

 

2.2 Analysmetod 

I min analys har jag i huvudsak utgått från José Alberto Diaz integrationsteori (delvis baserad 

på Essers teori), vilket är en teori som baseras på metodologisk individualism. Detta 

perspektiv fokuserar på individerna, alla sociala fenomen kan förklaras med utgångspunkt i 

individerna och deras handlingar och strävanden, motiv och attityder etcetera.
7
  

Diaz’ integrationsteori utgår därför ifrån aktörens handlingar samt den kontext dessa 

handlingar sker i. Han skriver:  

The basic assumption is that the context of the action, which has particular effects on 

the immigrant’s action, disposition and action alternatives, is itself explained as a con-

sequence of another actors’ dispositions and actions.
8
  

Allting kan alltså i förlängningen hänvisas till människors handlingar, eftersom även den 

kontext som påverkar en individs handlingar är formad genom andra individers handlingar. 

                                                 
7
 Diaz (1993) 61,  

metodologisk individualism. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/metodologisk-individualism, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-30. 
8
 Diaz (1993) 63 
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Detta är av intresse i min studie då de handlingar som de ideella integrationsarbetarna gör 

alltså påverkar invandrarnas kontext och på så sätt också kan påverka invandrarnas (och andra 

svenskars) integrationsinriktade handlingar.  

I sin integrationsteori tar Diaz upp sju olika aspekter av integration.
9
 Genom dessa aspekter 

kan individen integreras på olika sätt/områden. Den första delen kallar han kommunikativ in-

tegration. Två förmågor kännetecknar denna del av integration, först språklig kompetens, det 

vill säga kunskaper i värdsamhällets språk och möjlighet att genom dessa förstå och göra sig 

förstådd.
10

 Det andra kännetecknet är konsumtion av massmedia.
11

 Den första aspekten av 

integration, framför allt språkkunskaperna, är också den mest grundläggande på så sätt att den 

är en förutsättning för alla andra integrationsaspekter.
12

  

Den andra integrationsaspekten, kallad strukturell integration, fokuserar på deltagande i värd-

samhällets arbetsliv samt delaktighet i värdsamhällets ekonomi.
13

 Även denna del ligger ofta 

som fokus i debatten om hur man ska integrera människor. Politisk integration handlar om 

individens ”naturalisering” i värdsamhället, som exempel på detta nämner Diaz byte av med-

borgarskap som en indikator på politisk integration.  

Social integration innebär att individen deltar i informella sociala kontakter med individer ur 

värdsamhället. Här talar vi i första hand om kontakter med ”etniska svenskar”, inte om 

kontakter med andra individer med invandrarbakgrund.
14

 Det finns två andra dimensioner av 

integration som Diaz inkluderar i Social integration, nämligen Familjeintegration och grann-

skapsintegration. 

Familjeintegration innebär att man gifter sig med en svensk eller på liknande sätt 

familjemässigt skapar band i värdsamhället. Grannskapsintegration/boendeintegration inne-

bär att man har kontakter med grannar och deltar i nätverk av grannar. Diaz inkluderar som 

sagt båda dessa integrationsformer inom social integration, men det kan ändå vara värt att 

definiera dem separat på detta sätt.
15

 

                                                 
9
 Ibid. 72-83 

10
 Ibid. 72 

11
 Ibid.  

12
 Ibid. 

13
 Ibid.  

14
 Ibid.  

15
 Ibid. 72f 
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Slutligen har vi Personlig integration. Denna handlar om den invandrade individens tillfreds-

ställelse i det nya samhället. Enligt Diaz så leder en hög nivå av tillfredsställelse med livet i 

det nya samhället också till högre grad av ”identifiering” med det nya samhället.
16

 Diaz 

skriver:  

It appears reasonable to assume that any extensive immigrant identification with the 

cultural behaviour, values and identities of the new adoptive country is possible only if 

people have expressive feelings of personal success and satisfaction.
17

 

Alla dessa typer eller sidor av integration visar på olika grundläggande aspekter som mer eller 

mindre krävs för att en individ ska kunna integreras i värdsamhället. I analysen av data 

kommer jag därför titta på vilka av dessa aspekter de ideella organisationerna bidrar till att 

uppfylla och hur de gör det.  

3 Disposition 

Uppsatsen börjas med de inledande avsnitten om ”Syfte”, ”Frågeställning” och ”Metod”, följt 

av ”Disposition” och sedan ”Bakgrund” där jag presenterar en del information som kan vara 

bra att känna till när man läser uppsatsen, där presenterar och diskuterar jag även olika 

begrepp som har betydelse i uppsatsen.  

Under rubriken ”Undersökning” har jag delat upp på så sätt att jag först går igenom resultatet 

från datainsamlingen från de två organisationerna var och en för sig. Först går jag igenom 

svaren från intervjun med respondenten från intervjun med respondenten från Svenska 

kyrkan, därefter intervjun med respondenten från Tjärnkraft kompletterat med information 

från dokument från den föreningen, slutligen presenteras mina observationer från den dag jag 

var med under Tjärnkraft verksamhet i ett eget avsnitt. Därefter följer rubriken Analys där 

resultaten analyseras utifrån teorin (som presenterats under ”Analysmetod”) tillsammans. 

Slutligen diskuterar jag resultaten jag kommit fram till under rubriken ”Diskussion”, sedan 

kommer ”Sammanfattning” där jag översiktligt går igenom de viktigaste punkterna i 

resultaten och vilka svar jag fått fram på min frågeställning.  

Allra sist presenterar jag källor och bilagor till uppsatsen.  

                                                 
16

 Ibid. 73 
17

 Ibid.  
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4 Bakgrund 

De studerade föreningarna: 

Den första organisationen jag studerat är en kyrka tillhörande Svenska Kyrkan.  Den andra 

organisationen är en ideell förening som heter Tjärnkraft och som är ett samarbete mellan fyra 

andra ideella föreningar: ABF, hyresgästföreningen, Verdandi samt Unga Örnar. Jag tänker 

här ge en kortare presentation av dessa fyra föreningar och deras inriktning.  

ABF 

ABF står för Arbetarnas Bildningsförbund. och är Sveriges största studieförbund. Deras verk-

samhet består till största del av studiecirklar, kurser och föreläsningar. De är partipolitiskt 

obundna men är grundade av bland annat Socialdemokraterna och LO, och de har samma vär-

deringar som arbetarrörelsen enligt dem själva. På sin hemsida skriver de om den egna orga-

nisationen att ” Vi vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del 

av kultur, och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor.”
18

 

Verdandi 

Verdandi arbetar olika typer av missförhållanden i samhället, bland annat med 

missbruksfrågor. Liksom ABF är de partipolitiskt obundna. Deras mål är att människor ska 

kunna känna gemenskap och att de behövs och de strävar efter att ge människor möjlighet att 

stärka sina livsvillkor. 
19

 

Hyresgästföreningen  

Liksom de andra organisationerna är hyresgästföreningen partipolitiskt obundna. De är en 

medlemsorganisation för hyresgäster och arbetar för att dessa ska få bra villkor. De skriver att 

deras ”vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas”.20 

Unga örnar 

Unga örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. De arbetar för barns rättighe-

ter och för att alla barn sak ha möjlighet till en rolig och meningsfull fritid.
21

 

                                                 
18

 http://www.abf.se/Om-ABF/  2011-06-15 
19

 http://www.verdandi.se/index.asp?dir=om_verdandi 2011-06-16 
20

 http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Sidor/default.aspx 2011-06-15 
21

 http://www.ungaornar.se/index.php/unga-oernar.html 2011-06-17 

http://www.verdandi.se/index.asp?dir=om_verdandi
http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Sidor/default.aspx
http://www.ungaornar.se/index.php/unga-oernar.html
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Begrepp 

Integration  

Integration är ett diffust, komplext och ofta svårdefinierat begrepp. Osman Aytar skriver att 

integration enligt Diaz är ett socialt och mångfacetterat fenomen och som för individen 

handlar om graden av deltagande i sociala relationer i värdsamhället och kvaliteten på dessa 

relationer.
22

 Enligt Nationalencyklopedin är det de sociala processerna som leder till att 

invandrare (eller andra minoriteter) kommer in i och blir delaktiga i samhället.
23

  

Ibland kopplas begreppen integration och assimilation och deras meningar ihop. I denna 

uppsats fokuserar jag dock mer på integration, då assimilation i huvudsak innebär att 

invandraren överger sin gamla kultur helt för att istället ingå i det nya samhället utan några 

kulturella skillnader mellan individen och värdsamhället
24

. Detta skiljer sig från 

integrationstanken på så sätt att när man talar om integration förutsätter man vanligen att indi-

viden får behålla en del av sin kultur men kan inlemmas i och bli en aktiv del av 

värdsamhället ändå.  

När jag talar om integrationsfrämjande arbete i denna uppsats syftar jag på verksamhet som 

kan bidra till att invandrare får möjlighet att bli mer delaktiga i samhället, arbetet som helt 

eller delvis riktar sig till invandrare och på ett eller annat sätt kan underlätta kontakter mellan 

invandrare och svenskar i framtiden.  

Invandrare, immigrant eller nysvensk 

Det pågår en ständig debatt om vad man ska kalla de människor som kommer till Sverige från 

andra länder. Det finns för och nackdelar med alla olika benämningar. I denna uppsats har jag 

valt att använda termen ”invandrare” eftersom det är ett av de mest etablerade begreppen. Det 

används ofta av myndigheter, kommuner och liknande,
25

 och det är även det begrepp som 

intervjupersonerna i huvudsak har använt.  

När jag talar om människor utan invandrarbakgrund har jag valt att skriva ”svenskar”, också 

här för att det är främst det ordet intervjupersonerna använt och för att det förstås av de flest. 

                                                 
22

 Aytar (1997) 
23

 integration. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/integration/212264, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2011-06-01. 
24

 assimilation. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/assimilation/119521, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2011-06-01. 
25

 Exempelvis i SFI: Svenska för Invandrare 
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Jag skulle ha kunnat använda ”etniska svenskar” men även det begreppet är till viss del otyd-

ligt. Jag är medveten om att det finns en problematik i att göra indelningen ”invandrare och 

svenskar”, men då denna ’åtskillnad’ i vissa fall har betydelse för studien så har jag valt att 

ändå använda denna indelning då jag betraktar den som relativt lättförstådd.  

Ännu en fråga är vem som är invandrare och vem som är svensk. I denna uppsats menar jag 

med invandrare främst människor som är födda i annat land än Sverige, i vissa fall även 

personer med två utlandsfödda föräldrar, då använder jag vanligen begreppet ”personer med 

invandrarbakgrund”. När jag skriver svensk menar jag således ”etniska svenskar” och/eller 

personer som inte har invandrarbakgrund enligt definitionen ovan.  

 

Kultur 

Kultur är ett brett begrepp med många betydelser. När jag använder det i denna uppsats, till 

exempel när jag pratar om svensk kultur, så syftar jag vanligen inte på svensk konst eller 

svenska traditioner i första hand, utan på handlingsmönster och förväntningar på beteende 

som är vanligen är djupt inrotade bland svenskar.
26

 Det kan handla om hur man förväntas 

bemöta människor, hälsa, att komma i tid, vad man pratar om, när man pratar och med vem 

man pratar eller om hur man bör uppfostra sina barn. Detta kan även skilja sig mycket mellan 

svenskar, men det finns ofta en viss kunskap om vad andra förväntar sig av en, något som ofta 

tas för givet. Men när man ställs inför en främmande kultur kan dessa saker te sig obegripliga, 

vilket ofta leder till kulturkrockar.   

5 Resultat 

5.1 Undersökning 

Här presenteras det som kommit fram i intervjuerna och observationen, del för del. Jag börjar 

med intervjun med en person från svenska kyrkan, därefter kommer intervjun med personen 

från Tjärnkraft och slutligen observationen jag gjort vid Tjärnkraft.  

                                                 
26

 kultur. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/kultur/233228, Nationalencyklopedin, hämtad 

2011-06-20. 
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5.1.1Svenska Kyrkan 

Den ena av organisationerna jag studerat är en kyrka tillhörande Svenska Kyrkan. Undersök-

ningen av den kyrkan bygger på en intervju med en ur personalen där. Intervjupersonen har 

jag valt att kalla ”Anna”. 

Om kyrkan och verksamheten 

Kyrkan ligger i ett bostadsområde med många människor med utländsk bakgrund och därför 

är en relativt stor del av dess verksamhet på ett eller annat sätt knuten till denna grupp. Inter-

vjupersonen är en kvinna som jobbar i denna kyrka med att leda svenskundervisning för 

invandrarkvinnor. Hon beskriver verksamheten som svenskundervisning på låg nivå för per-

soner med väldig spridning på kunskapen, med målet att de hon undervisar ska kunna klara 

sin vardagssvenska. 

 

Om undervisningen och hur den går till 

Intervjupersonen ”Anna” berättar hur en vanlig dag kan gå till på ett ungefär. Undervisningen 

blandar kunskap, övningar och ”lek”. Dagen kan till exempel börjas med undervisning i 

svenska och lite samhällskunskap, man går igenom både språk, tar upp ord som kan vara 

svåra att skilja åt (till exempel öga och öra), men även olika begrepp och företeelser, som 

årstider och skillnaden mellan monarki och republik. Lärarledd undervisning blandas med 

enskilda skrivövningar. Därefter kan det vara mer lekaktiga övningar, ett exempel är att kvin-

norna får prova att ”ringa” till läraren som låtsas vara olika myndighetspersoner, läkare, 

lärare, polis och liknande så att kvinnorna får öva sig på hur man pratar med olika personer 

och även hur olika hälsningsfraser kan används till olika personer, som till exempel att man 

vanligen inte frågar läkaren hur den mår.  

Fokus ligger på det mest grundläggande:  

” … vi försöker ändå att hålla det på; vad behöver man kunna för att klara sig?”(Anna)  

Ibland är det en före detta svenskalärare där som då också lär ut en del om grammatik, men 

detta är ändå sekundärt och det är sällan något som kvinnorna kommer ihåg så mycket av i 
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efterhand. I stället satsar man mest på de kunskaper som krävs för att kvinnorna ska kunna 

klara sig i vardagen.  

Analys
27

: Mycket av det de gör handlar alltså om språk, som ligger under den första av Diaz 

integrationsaspekter.
28

 Men det handlar även om att lära sig om de kulturella skillnaderna, och 

hur saker fungerar i det svenska samhället. Detta motsvarar inte direkt någon av de integra-

tionsaspekter som Diaz tar upp, men är ändå viktigt enligt mig. Grundläggande förståelse för 

den kultur och det samhällssystem man lever i är en förutsättning för att man ska kunna vara 

en aktiv part i samhället utan att det sker missförstånd och kulturkrockar.  

 

Om vilka som kommer dit: 

Från början var det inte bara kvinnor med invandrarbakgrund som var med, utan det var 

blandat med både svenskar och invandrare som inte hade något att göra dagtid. Då var det mer 

inriktat mot handarbete och liknande. Men nu är det bara invandrarkvinnor, främst somalier 

men även en del kurder samt enstaka personer från olika andra länder.  

Vi går inte ut och rekryterar. Utan de, dels så är det ju flera, ganska många ur gruppen 

som har gått här tidigare i kanske flera år, jag vet inte hur länge de har gått här men ja, 

flera terminer. Och de kommer ju inte längre liksom, men de träffar folk, de får möj-

lighet att träna sin svenska och så, så det är ju bra. Sen är det såna som då inte klarar 

av att gå på SFI av fysiska skäl, att de inte kan sitta en hel dag på skolbänken. Och de 

kommer ju ofta ifrån soc., att soc. säger att du måste ut och göra någonting för att få 

bidraget. Så att då kan det vara så att handläggare på soc. ringer och säger att ”kan du 

ta den här kvinnan?”. Och det händer också att asylkommittén säger att vi har då några 

som är gömda och som behöver komma. Och få något å göra för sin… eller på da-

garna. Och kvinnojouren kan det också vara. Och sen finns det de som har en kompis 

som går här och så vill de också gå och… ja. Sitter ensamma hemma och… så att just 

nu så ja det är ju blandade nationaliteter och det är ju både på gott och ont.  (Anna) 

 

                                                 
27

 Ett mer utvecklat analysavsnitt där resultaten från undersökningens olika delar jämförs kommer i slutet av 

resultatdelen.  
28
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Det är alltså invandrarkvinnor som av en eller annan anledning inte kan gå på SFI och de som 

inte har annat att göra som är med i denna grupp som dels fungerar som ett slags svenskun-

dervisning men också en social mötesplats för kvinnorna.  

 

Om vad som motiverar organisationen att bedriva denna verksamhet: 

I denna kyrka har det under många år varit tyngdpunkt på integration eftersom den ligger i ett 

relativt invandrartätt område. De som jobbat med diakonin har hjälpt flyktingar mycket på 

olika sätt, och barngrupperna har haft hög andel barn med invandrarbakgrund berättar inter-

vjupersonen.”Och det ligger väl lite grann i det här… skulle jag tro, kristna budskapet att man 

ska vara snäll mot alla.” säger hon, men eftersom hon inte är så kyrklig själv så har hon inte 

ansvar för den biten så mycket även om hon ställer helhjärtat upp på det de gör i kyrkan. 

 

Om organisationens mål: 

Målet för verksamheten är att kvinnorna ska kunna klara sin vardagssituation, att de ska 

kunna få ett språk som gör att de klarar enkla ärenden och sådana situationer som de inte kan 

undgå att hamna i. Anna berättar:  

Målet är ju någonstans att de ska, ja, kunna klara sin situation. För även om man inte 

klarar att få ett betyg på SFI så måste man ändå kunna gå ut och handla och gå och 

köpa mjölk och vad man nu behöver och känna att man kan klara det och blir förstådd. 

(Anna) 

Analys: Fokus ligger alltså på det mest grundläggande men inte desto mindre viktiga, att man 

kan klara sig och göra sig förstådd i vardagen, att man har grundläggande kunskaper i 

Svenska. Det som beskrivs passar bra in under Diaz första integrationsaspekt, kommunikativ 

integration med fokus på språklig kompetens.
29

 Undervisningen är lagd på en nivå så att alla 

ska kunna lära sig det viktigaste åtminstone, för utan grundläggande kunskaper i värdsam-

hällets språk så är det näst intill omöjligt för individen att integreras, eftersom språket också 

ligger till grund för flera av de andra aspekterna. Utan vissa grundläggande språkkunskaper är 

det till exempel svårt att delta i arbetslivet eller på något sätt umgås med svenskar.  

                                                 
29
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Svårigheter och problem kring integrering de ofta stöter på:  

Den främsta svårigheten med att komma in i det svenska samhället som intervjupersonen 

oftast får höra om är språket, att kunna göra sig förstådd. I andra hand kommer utseende, 

framför allt de somaliska kvinnorna har ofta en väldigt annorlunda klädsel som gör att de 

sticker ut.  Sen när man söker jobb så kommer även namnet in, säger hon.  

När det gäller integration på en mer allmän nivå men ändå väldigt nära så är ett av de stora 

problemen svårigheten i att få svenskar att bli mer accepterande. Atmosfären är inte så öd-

mjuk och välkomnande tycker hon. Visst beskriver vissa sina grannar som väldigt trevliga, 

men det är de där andra (svenskarna) som är negativa till integration som hörs mest, tillägger 

hon. Sen är det brist på sysselsättning som kan vara ett problem, och språket såklart. 

Hur organisationen kan bidra till integration:  

På frågan om hur hon tror att de kan bidra till integration med det de gör svarar hon att hon 

tror på språket, och att de genom det verkligen bidrar. De träffar visserligen inte så många 

svenskar här heller, säger hon, men hon hoppas att de när de träffar någon svensk ska kunna 

kommunicera med den. Sedan tillägger hon att det inte bara är denna språkundervisning, utan 

de deltar i en del annat också, utflykter och liknande, invandrare och svenskar tillsammans där 

man sen gör saker ihop. De som är med på detta får då ett nytt ansikte att heja på när de möter 

dem här utanför, säger hon. Dessutom så kan verksamheten, även om den inte leder till så 

mycket kontakter med svenskar, öka kotakterna mellan somalierna och kurderna enligt 

intervjupersonen. 

Analys: Här ser vi återigen hur språket ligger i fokus, men hur det samtidigt kan vara en faktor 

som bidrar till integration på andra sätt. Delvis kan verksamheten leda till kontakter med 

andra personer i bostadsområdet, alltså grannskaps-/bostadsintegration.
30

 

 

Om vilja och motivation att integreras: 

För att kunna integreras krävs en vilja till integration från individens sida, menar intervju-

personen. Det är viktigt att man tror på att man har ett behov av att integreras och att man har 

de språkliga och bostadsmässiga förutsättningarna så att man kan träffa människor. Det krävs 
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att man har en vilja till och en tro på integration enligt Anna. Jag frågar henne om hur hon 

upplever att invandrarna hon möter känner när det gäller viljan och tron på integrationen, och 

hon svarar så här: 

Ja det är en svår fråga. Men jag tror ju att de allra flesta vill. Och jag tror att de kanske, 

väldigt många i alla fall har möjligheten att integrera – eller att få ett socialt nätverk 

eller vad man ska säga då. I alla fall så tror jag att de vill, men det är ju tryggare att 

finnas i sin egen lilla sfär, sin egen… att höra till sin egen grupp. Och det är klart att 

det kräver väldigt mycket för att bryta sig ur den och… ja ge sig ut i andra okända 

kretsar som man inte vet så mycket om. Men jag tror ju att viljan finns för alla att 

skaffa sig ett bra liv, även om det råkar vara här i Sverige och inte i hemländerna. De 

har ju i alla fall begett sig iväg någonstans ifrån för att de var nödvändigt. (Anna) 

Hon tror också att alla vi som möter invandrare har möjlighet att påverka denna motivation 

genom det sätt vi bemöter människor.  

Är det så att vi är välkomnande och möter folk med nyfikenhet och värme liksom så är 

det klart att det påverkar dem till att vilja. Och det är ju väldigt många som väldigt 

gärna vill komma in i svenska hem, som vill se hur det ser ut, som vill ja… se hur vad 

vi gör och så här. Men de har ju inte den möjligheten…(Anna) 

Analys: Här visar intervjupersonen på hur vi alla kan bidra till integration. Diaz teori utgår 

mycket ifrån invandrarens integrationsinriktade handlingar
31

 och på det viset blir 

motivationen till integration en viktig fråga. Som intervjupersonen berättar krävs det en vilja 

från invandrarens sida, om individen inte känner behov av eller önskan om att integreras så 

kommer den helt enkelt inte sträva efter det (det är även viktigt att individen ges möjlighet till 

det). Intervjupersonen beskriver en vilja och ett intresse hos invandrarna, men samtidigt en 

eventuell rädsla, att det kan vara svårt att våga försöka skapa kontakter utanför gruppen. På 

det planet kan föreningar likt denna bidra till integration, och även alla andra som möter in-

vandrare, genom att uppvisa en positiv attityd. Föreningen kan skapa en större trygghet kring 

integrationssituationen genom sättet att bemöta individen, samt genom att erbjuda kunskaper 

som underlättar i en sådan situation, till exempel språkkunskaper. Att föreningen också finns i 

invandrarnas bostadsområde skulle också kunna underlätta för denna trygghet, man påbörjar 

integrationsprocessen direkt i individens närområde.  
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Om att vi är lika: 

Något som man också försöker lägga fokus på i undervisningen är de likheter som finns 

mellan svenskar och andra kulturer: 

Och så, det är ju väldigt mycket som vi är lika, och vi gör lika, fast vi kanske inte 

tänker så... Och det försöker vi också att uppmärksamma då. Att det här, det är ingen 

skillnad på att vara muslim eller vara kristen […] och kulturellt så är vi väldigt lika 

varann egentligen så att det är mycket färre saker som skiljer oss åt än som är lika då. 

Eller ungefär lika. (Anna) 

Analys: Intervjupersonen beskriver hur man försöker flytta fokus från olikheter till likheter. 

Detta är något som jag ser som viktigt att både invandrare och svenskar reflekterar över. Ofta 

hamnar fokus på skillnaderna när olika grupper möts. Genom att istället visa på att det också 

finns stora likheter, och att vi i grunden inte skiljer oss så mycket från varandra kan man 

underlätta kontakter mellan svenskar och invandrare. Om vi ser till Diaz integrationsaspekter 

så är detta också något som skulle kunna bidra till den personliga integrationen, via identi-

fiering med det svenska samhället. Det torde vara lättare att börja identifiera sig med något 

som inte upplevs som främmande och motsatt den egna kulturen (precis som att det även är 

lättare att välkomna nya kulturer in om de inte känns främmande och motsatta). 

 

Om annan integrationsfrämjande verksamhet: 

Förutom denna kvinnogrupp så bedriver kyrkan i viss mån även annat arbete som kan knytas 

till integration berättar intervjupersonen. Diakonin får jobba mycket med att hjälpa flyktingar 

med kontakter med myndigheter, det gör även intervjupersonen själv efter svenskundervis-

ningstillfällena. Det handlar om att hjälpa kvinnorna med att ordna med papper och liknande, 

hjälpa dem med att förstå räkningar och hjälp med läkarbesök. Det är en del av hennes jobb 

som tar upp stor del av tiden och som också är svårt.  

Hon berättar om två olika fester som brukar hållas i bostadsområdet varje år, att denna grupp 

då deltar och att dessa fester blir till mötesplats för svenskar och invandrare, där man kan 

köpa mat från olika delar av världen och sälja saker på loppis och liknande.  

Nyligen firade kyrkan också ett jubileum och då hölls det fest. Kvinnorna fick då laga mat 

från olika länder till denna fest vilket uppskattades mycket. För detta fick kvinnorna betalt och 



 

20 

 

man hade ordnat det så att de skulle få behålla dessa pengar helt utan att det drogs av från 

något bidrag. Efteråt fick kvinnorna ett arbetsintyg så att de kunde visa att de hade jobbat. Av 

intervjupersonens sätt att berätta förstår jag att det hade stor betydelse för kvinnorna att känna 

att de hade jobbat där och tjänat dessa pengar.  

Det som intervjupersonen från denna kyrka berättat om fokuserar främst på språkutbildning, 

men kommer då och då in på andra områden och visar på hur organisationen kan möjliggöra 

skapande av kontakter i vissa fall och även påverka attityder på olika sätt. Främst jobbar man 

med invandrarna och det är dessa som man då kan påverka på så sätt att de får en trygghet i 

språket, får möjlighet att möta andra människor och får känna stolthet över att till exempel ha 

jobbat. Jag kommer att återkomma till en del av det jag tagit upp här och utveckla det vidare i 

analysen, men innan det presenterar jag resultaten från den andra organisationen, Tjärnkraft.  

 

5.1.2Tjärnkraft 

 

5.1.2.1 Intervju 

 

Tjärnkraft är en ideell förening som ägs av fyra andra föreningar: ABF, Verdandi, Unga Örnar 

och Hyresgästföreningen. Föreningen bildades för att lösa en problematik som uppstått i ett 

visst bostadsområde, och mycket av det den gör är integrationsfrämjande arbete. Det är främst 

en förening för de som bor i det bostadsområdet (även om man inte säger nej till personer från 

angränsande bostadsområden som vill komma dit) och föreningens verksamhet styrs till stor 

del av de boendes önskemål. 

Bostadsområdet har relativt hög andel utrikesfödda och samtidigt låg grad av sysselsättning. 

För omkring tio år sedan var det en stökig sommar med mycket bråk och konflikter mellan 

olika grupper i området. Det var denna situation som ledde fram till föreningens bildande, ett 

sätt att skapa en mötesplats och aktiviteter för de boende för att det skulle lugna sig i området. 
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Om verksamheten: 

Intervjupersonen ”Berit” berättar att Tjärnkraft har en hel del olika former av aktiviteter och 

verksamhet, därutöver tillkommer också en del verksamhet som hålls av de fyra olika ägande-

förenignarna som delvis är knutet till Tjärnkrafts verksamhet och samarbeten med andra 

utomstående parter. De har ca 40 studiecirklar, bland annat: matematik, engelska, somaliska, 

körkortsteori, matlagning, en systuga och en dataverkstad, med mera. I samband med cirk-

larna har man också barnverksamhet så att föräldrarna kan gå på cirkeln medan barnen har 

något att göra.  

De har en familjeverkstad, som egentligen är en familjeutbildning, men intervjupersonen 

berättar att utbildning är ett laddat ord för dem de riktar sig till: 

Det är egentligen familj-, föräldrautbildning. Men utbildning i sig är ett väldigt laddat 

begrepp för många av våra invandrare, för när man säger att man ska ha skola eller ut-

bildning, då betyder det att man inte kan någonting, man ska lära sig någonting. Och 

säger vi att vi ska ha föräldraskola eller föräldrautbildning då säger vi att de inte kan 

någonting, man kan inte vara förälder. Och det är ju inte syftet då, utan här är ju syftet 

att hitta sätt för dem att förstå kulturkrockar, varför det blir krockar i skolan eller 

barnomsorgen och så här. När vi har så olika kulturer. Så därför heter det 

familjeverkstad. Men det har faktiskt varit så pass framgångsrikt så att kvinnorna 

själva då, i alla fall den somaliska gruppen de var nästan 20 stycken så vi fick dela 

dem i två. Man tittar på lite olika filmsekvenser och sen diskuteras vad det var som 

krockade, vad var det som blev problem och såhär. Det har i alla fall resulterat till att 

vi har fortsatt med föreläsningskvällar för då har vi bjudit hit enligt deras önskemål 

barnmorska, vi har bjudit in skolsyster, polisen, och… vad har vi haft mer? Tand-

sköterska har vi också haft och tandläkare har vi också haft. Ja många sådana här 

myndighetspersoner och inom vård inom hälsovård som dom möter. Där man också 

har svårt att göra sig förstådd. Och socialförvaltningen förstås, det är ett kärt ämne. 

För där lever många i skräck av att socialförvaltningen kommer och tar mina barn. Det 

är liksom den känslan man har. Så det är, ja det handlar om att hitta bra sätt för 

information. Och där är de själva delaktiga. Och det är egentligen hela vårt mål, att 

stötta till delaktighet också att själv kunna förändra sin situation. Och sitt levnads-

mönster kan man väl säga eller inte mönster men… sitt liv. (Berit) 
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Genom ABF har man också ”ABF-skolan” som driver Svenskundervisning blandat med 

samhällskunskap, främst för personer på låg språklig nivå som gått SFI men inte kommit 

längre eller som inte kan gå på SFI.  

Tjärnkraft har mycket verksamhet tillsammans med skolan i området som riktar sig till att 

stötta barn. De ger stöd med läxläsning, de bjuder på frukost för de barn som inte får frukost 

hemma och de är delaktiga i friluftsdagar och elevens val bland annat.  

Föreningen driver även ett Informationskontor där de ger människor hjälp med att förstå brev 

och räkningar och liknande. Där finns det flerspråkig personal som kan hjälpa dem att förstå 

sådant som kan vara svårt att förstå. Så här säger Berit: 

Det händer ju otroligt mycket om man inte förstår vad det är man får. Räkningar och 

sådant som hamnar på inkasso och vad man har skrivit på, om man har skrivit på 

telefonabonnemang eller bytt elbolag eller sådana saker som man skriver på. Som man 

inte vet. Och så ja, brev, deklaration… (Berit) 

För många är den språkliga hjälpen nödvändig då de inte bara har svårt att förstå språket utan 

även i vissa fall är analfabeter, så även om de fått ett brev på modersmålet så hade de inte 

kunnat ta till sig informationen utan hjälp. 

I området har hyresgästföreningen ett gym där de vissa dagar i veckan avsatt tid för somaliska 

kvinnor. De tiderna är till för att de ska kunna träna där ostört, utan oro för att någon man ska 

komma in, då det annars ofta är svårt att nå den gruppen när det gäller hälsa och motion.  

Intervjupersonen berättar också att de på Tjärnkraft också tar emot en hel del praktikanter och 

nystartsjobbare och liknande i organisationen: 

Och sen så har vi en hel del nystartsjobbare, och dem är anställda via kommunen med 

placering här, så kommunen har deras lön, så är de placerade här. Men sen är vi också 

stöd i arbetsförmedlingen, vi tar emot praktikanter och vi har även arbetsträning. Vi 

har någon på utvecklingsanställning som har varit långtidssjukskriven, så vi har också 

ett arbetsmarknadspolitiskt ben så att säga, att stötta. På det viset så blir ju många som 

är här blir ju också förebilder så att för sina egna landsmän och, att man kan komma 

vidare. (Berit) 

Man har också samarbeten med kommunen, olika myndigheter och andra organisationer med 

liknande inriktning. Bland annat har kommunen samhällsinformation för nyanlända flyktingar 
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som de har valt att ha i Tjärnkrafts lokaler. Även svenska kyrkan och islamiska förbundet 

fungerar som samtalsparter.  

Analys: I denna förening finns det alltså en bred variation i verksamheten och många olika sätt 

att bidra till integration på. Dels språk- och ”kultur”-undervisning, i likhet med kyrkan som 

tidigare nämnts, dels genom att vara en arena för kontakter mellan svenskar och invandrare 

samt en väg in i arbetslivet. Detta berör alltså minst tre av Diaz integrationsaspekter: kommu-

nikativ integration, social integration, och strukturell integration.  

Då intervjupersonen berättar om familjeverkstaden kan man se vikten av kunskap och 

förståelse för dem man möter och deras perspektiv, då de uppfattar ordet utbildning som något 

negativt väljer man att anpassa sig och istället använda en annan term. Man fokuserar på att 

hitta en lösning och eftersträvar verkligen att nå fram till målgruppen med information utan 

att på något sätt förolämpa dem eller antyda okunnighet hos dem. Fokus ligger på det som kan 

utvecklas och förbättras.  

 

Motivation: 

De fyra grundorganisationerna är socialpolitiskt inriktade, och detta är en del i varför de valt 

att jobba med bland annat integration i området. Deras arbete bygger på en tro på människan 

och dennes egen kraft och förmåga att själva klara av sin situation om personen får rätt stöd. 

Deras motto är att ta ansvar, att inte stå bredvid och titta på när något händer. Följande citat 

tar upp en sida av det som intervjupersonen återkommer till flera gånger: 

Men inte förändra åt andra utan förändra gemensamt.(Berit) 

Verksamheten handlar inte om att säga åt människor vad de ska göra utan om att gemensamt 

skapa ett trevligt bostadsområde och om att stötta människor till att själva ta sig ur svåra 

situationer.  

 

Mål: 

Målet för föreningen är att vara ett stöd för att bostadsområdet ska bli livskraftigt område och 

att de som bor där ska få ett gott liv.  
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Att hjälpa människor till det… och då kan det ju handla om allt ifrån att utbilda sig 

eller att man behöver stöd. […] och kulturella och religiösa möten och dialoger. Så att 

man ska kunna fungera i samhället. Få ett bra liv. Få tillbaka sin egenmakt lite grann. 

(Berit) 

 

Vilka problem för målgruppen de ofta stöter på: 

Ett problem är att även om de flesta inflyttade är från Somalia och alltså kommer från samma 

land så är de en mycket heterogen grupp, med allt från analfabeter till välutbildade, skiftande 

grad av religiositet, samt ett klansystem som komplicerar det ytterligare.  

Och det skapar också maktstrukturer inom gruppen. Vilka som vi ger makt och inte. 

Utifrån saker som vi inte ser, för de har sina egna maktstrukturer också.(Berit) 

Andra problem, på en grundläggande nivå mer generellt så ser intervjupersonen språk och 

arbete som huvudfrågorna för att man ska få någon form av delaktighet i samhället. Samtidigt 

så tycker hon att fokusen på arbete som högsta prioritet ibland inte är helt rätt: 

Frågeställningen är ju då liksom… Det fokuseras ju, på de nyanlända så fokuseras allt 

på arbete för det är ju arbetsförmedlingen som har tagit över nu genom den här nya 

reformen, så det är de som står för mottagningen. Så allt är ju fokus på arbetet. Men 

min fundering är att jag är inte säker på att en ensam mamma med åtta barn, ska man 

fokusera på arbete utan man kanske ska fokusera på att hon blir en trygg mamma som 

kan ge barnen trygghet. För att växa och bli bra medborgare. För det blir ändå barnen 

som blir vår framtid på något vis. Lägger vi all fokus på att hon absolut ska få något 

jobb så är jag ganska säker på att vi misslyckas. Eftersom hon har då alltså en hel 

barnaskara. Hon har ju en halv förskola att ta hand om. Att vi måste tänka om också. 

Och det här är ju också ett sätt hur vi som förening då också är med och påverkar 

kommunen i sitt tankesätt. Hur vi ska tänka kring de här frågorna. Och då måste vi 

också hitta bra sociala möjligheter med barnomsorg och språkutbildning och vi  säger: 

hur får en mamma som föder barn kanske vartannat år möjlighet med 

språkutveckling? För hon hinner börja sin SFI och så ska hon vara hemma och vara 

barnledig och sen har hon, när hon kommer tillbaks nästa gång då har hon tappat 

allting. Och det här kan ju liksom pågå i tio år. Och… ska vi hitta då aktiviteter som är 
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möjlighet för mammor med små barn att komma. Och lite enklare SFI eller språk-

kommunikation med barn och mammor. Alltså det är många saker och fundera på. 

Och att vi kanske ska släppa vår egen traditionella syn på arbete och egen försörjning. 

(Berit) 

Det blir lätt kulturkrockar åt båda håll, och man måste även ifrågasätta sina egna principer och 

värderingar, enligt intervjupersonen. På så sätt så utvecklas också de svenskar som är här. De 

tvingas att ställa olika frågor till sig själv och om sitt sätt att leva bland dem som de möter och 

arbetar med.  

De flesta kulturkrockar de stöter på kretsar kring familjeliv och barnuppfostran enligt 

intervjupersonen. Det kan till exempel handla om att man släpper barnen vind för våg när man 

är med på kurser eller studiecirklar. Det har man löst med att ha någon form av verksamhet 

för barnen under tiden föräldrarna går olika studiecirklar. 

Analys: Det som intervjupersonen beskriver är hur föreningen kan fungera som en opinions-

bildare och attitydförändrare. Genom att hitta och förmedla nya tankesätt så kan man skapa en 

annan förståelse och acceptans mellan svenskar och invandrare, anpassa sig mer efter de 

förutsättningar individer har att till exempel gå på SFI.  

 

Hur intervjupersonen upplever att organisationen kan bidra till integration: 

Intervjupersonen anser att det finns flera sätt som föreningen kan bidra till integration på. Dels 

sker det på olika sätt i det vardagliga mötet mellan svenskar och invandrare. Men även genom 

utbildning, för om man inte vet hur samhället fungerar så är det risken att misslyckas på till 

exempel en arbetsplats stor säger hon.  

Som ideell förening skiljer sig deras arbete med integration också ifrån kommunens. De har 

andra möjligheter att skapa delaktighet, som har stort fokus, och de som är med i föreningen 

ska få vara med och bestämma. De som är med i förenigen är också med för att de trivs där 

och gillar det den gör. 

De har inte samma krav som en myndighet, kommunen eller SFI. Även om de också följer 

upp sin verksamhet så har de inte lika strikta krav på sig om uppföljning och liknande som 

kommunen har säger Berit. Hon fortsätter:  
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Kommunens uppgift är ju mer service för medborgarna. Så kommunen har ju sin roll 

och föreningarna har sin roll. Helt klart och… Jag ser nog att det är, att det bör vara en 

bra symbios i det förhållandet. Jag tror inte på att kommunen ska ta över allt själv eller 

att föreningarna ska göra allt själv heller, det är mycket som ska vara kommunalt 

också. Som behövs vara reglerad, om jag uttrycker mig så. Det behövs vara reglerad 

och det behövs vara en viss kontrollerad kvalitet på det. Och då ska kommunen sköta 

det.  Som du har SFI till exempel, det ska ju vara en kontrollerad kvalitet med dom här 

och det ska kunna ges betyg och det ska kunna vara rättsäkert och hela den här biten. 

Jag menar det är en roll som aldrig vi varken kan eller vill ta på oss. För att då skulle 

det kräva annan form av kompetens och sådär… Så ibland är det bra med myndigheter 

och ibland är det bra med föreningsliv. Men de ska nog komplettera varandra tror jag. 

(Berit) 

Intervjupersonen beskriver skillnaderna mellan deras egen verksamhet och den kommunala, 

och visar på vilka för- och nackdelar som finns mellan de båda. Hon visar också på behovet 

som finns av de båda delarna och hur de kan komplettera varandra.  

 

Vad är integration och vad krävs för integration enligt intervjupersonen? 

Enligt intervjupersonen så är integration att man möts, att man ger och tar av varandra. Den 

tidigare assimilationstanken är något de inte arbetar för, och inte heller mångkultur på sätt och 

viss. Man har övergått till interkultur. Mångkulturen har på många ställen ”misslyckats” då 

det lett till att det är flera kulturer som lever nära varandra, men ändå åtskilda, drömmen är ett 

samhälle där kulturerna blandas med varandra, och på det sättet är integrationstanken riktig. 

Att man kan ge och ta av varandra utan att behöva ge upp varken identitet eller religion. Men 

det har vi generellt sätt svårt med säger hon och fortsätter:  

Så på det viset blir vi också opinionsbärare i föreningen, att försöka påtala den här 

tanken, och det här gäller precis lika mycket bland invandrare som svenskar. För där 

finns det ju också rasistiska fördomar och om andra grupper. Och man rangordnar sig 

själva inom invandrargrupperna och inom de etniska grupperna. Och gör någon slags 

hierarki. Så det är lika tufft jobb där inom det som inom svenskar och invandrare. 

(Berit) 
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Men målet är ju klart. Vi vill att människor ska ha en egen makt och ett egenvärde och 

kunna förändras. Och leva så bra som möjligt. Och framför allt att barnen får möjlig-

het också till utbildning och utveckling och bli dem som ska ta över samhället, det är 

ju så det ser ut. Så det är lite vår roll. Allt. (Berit) 

Enligt intervjupersonen krävs det möjliggörande strukturer istället för hindrande för att en 

individ ska kunna integreras.  

Och då är det det här med, med arbete… Men också att man ser hela människan 

socialt så att man ser till familj, familjesituation och barn och att hela familjen mår 

bra. Och att det finns resurser att ta hand om krigsskador och posttraumatisk stress och 

dem bitarna och att man… och kunskap om vad människorna kommer ifrån, vilken 

kultur och vilken religion[…]. Det behövs kunskap från vår sida, jag tror att om vi har 

rätt kunskap vid mottagandet och första etableringarna så att säga. Och en öppnare 

attityd naturligtvis hos majoritetssamhället. (Berit) 

Analys: Intervjupersonen visar på det lite mer diffusa i det de gör, de är opinionsbärare, de vill 

bidra till ökad kunskap och positivare attityder bland svenskar. Detta syns inte lika tydligt 

som till exempel undervisning i svenska, man kan inte räkna antal personer man når fram till 

på samma sätt, men det är enligt mig ändå en viktig del i arbetet med integration.  

Det här kan inte helt kopplas till någon specifik integrationsaspekt från Diaz teori, men har 

likväl betydelse enligt mig. Bra attityder gentemot invandrare är en förutsättning för att 

kontakter mellan invandrare och svenskar ska kunna skapas, och skulle på sikt även kunna 

påverka invandrarens känsla av tillfredsställelse och identifiering med värdsamhället. Diaz 

pratar om att individens handlingar påvekras av kontexten som påvekras av andra individers 

handlingar,
32

 och på det viset har det som intervjupersonen pratar om (ökad kunskap och 

positiv attityd) betydelse. Detta förändrar den kontext som invandraren gör sina val i, och 

ökar möjligheten för invandraren att handla integrationsinriktat. Ett positivt bemötande väcker 

ofta positiva känslor som gensvar.  

Genom denna intervju har jag fått fram en del om Tjärnkraft och deras integrationsfrämjande 

verksamhet, men jag har också kompletterat detta med att under en dag observera delar utav 

föreningens verksamhet. Det jag där fått fram redovisar jag här nedan under nästa rubrik.  
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 Diaz (1993) 61 ff 
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5.1.2.2Deltagande observation 

Här redovisar jag det jag fått fram genom min observation i Tjärnkraft.  

Under en dag var jag med vid undervisningen i ABF-skolan, som delvis är en fristående del 

av Tjärnkraft men ändå är knutet till det och sker i samma lokaler (ABF är en av de organisa-

tioner som grundat Tjärnkraft). ABF-skolan har svenskundervisning för invandrare uppdelat i 

två grupper, en på låg nivå och en lite mer avancerad. Jag följer gruppen som får undervisning 

på den enklare nivån. Egentligen är även denna grupp indelad i två när det finns möjlighet, en 

grupp för nybörjare som nästan inte kan någon svenska alls och en för dem som kan en del 

men ändå inte så mycket. Den dagen jag var med var de dock inte uppdelade på det sättet. På 

grund av personalbrist och andra omständigheter var det inte riktigt strukturerat på samma sätt 

som vanligt, men jag fick ändå en chans att se arbetet i gruppen.  

Flera som går här är analfabeter så förutom att lära sig språket får de lära sig läsa och skriva, 

även om fokus ändå ligger på att man ska kunna prata svenska och på så sätt göra sig förstådd. 

Samtidigt bryter det isoleringen för människorna som går här, berättar en ur personalen.  

I gruppen jag följer är det endast kvinnor med, åtminstone denna dag. Alla tycks vara från 

Somalia. Läraren börjar undervisningen med lite småprat, frågar hur de olika kvinnorna mår, 

vad det är för väder och dag och så vidare. Därefter går de igenom uttalsövningar, kvinnorna 

får läsa olika likartade ord (till exempel bär, bar, ber, bor, bur eller sopa, soppa och såpa). En 

stor del av dagen går åt till gemensamma talövningar av olika slag, ibland får kvinnorna svara 

eller berätta en och en (till exempel om vad de sett på vägen hem dagen innan och om de 

brukar träna eller motionera på något sätt), ibland får de gissa fritt. Mot slutet börjar de gå 

igenom en skrivövning som dock inte hinns med denna dag utan gruppen får ta hem material 

och sen fortsätta gå igenom det dagen efter.  

Många gånger blir det mycket prat på kvinnornas modersmål, och det är för mig svårt att 

avgöra vad som har med undervisningen att göra och vad som bara är allmänt prat mellan 

dem. Ofta så är det nämligen några som hjälper till och översätter till dem som är väldigt nya 

och har svårt att förstå vissa ord eller olika frågor.  

Vid ett tillfälle börjar läraren prata om människor som är sambo, hon frågar gruppen om 

någon vet vad det är. En kvinna svarar ”haram” (något som är otillåtet eller förbjudet inom 
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Islam
33

). Läraren svarar att ”Nej, i Sverige är det inte haram”, och förklarar sedan vad sambo 

betyder för dem som är osäkra.  

Mot slutet av dagen är det en kvinna som frågar om de kan prata om vulkanen. Läraren 

berättar om att de på nyheterna har pratat om en vulkan på Island som haft ett utbrott och att 

det därför inte går att flyga på vissa ställen. Några i gruppen verkar känna till detta, andra inte. 

Det blir mycket intresse kring kartan, vart ligger Sverige och vart ligger Island? Vart ligger 

olika andra länder? Sedan kommer det en del frågor om vart det finns vulkaner, finns de i 

Sverige också eller finns de bara på Island? 

Emellanåt är det någon som går ut och dricker vatten, sträcker på benen eller liknande. Det är 

också några som försvinner under dagen då de har huvudvärk eller liknande. Läraren berättar 

efteråt att många av dem som är här har skador eller sjukdomar som gör att de inte klarar av 

att sitta en hel dag, vilket i vissa fall är anledningen till att de inte kan gå på SFI.  

Analys: Här ser vi en del av verksamheten, fokuserad på språk i första hand, men även på 

förmedling av kunskap om det svenska samhället och svensk kultur. Något som är värt att 

notera är hur man anpassar sig en del efter individen, om en person inte kan sitta ner hela 

tiden så går det bra ändå, huvudsaken är att personerna är här och får möjlighet att lära sig 

utifrån sina egna förutsättningar.  

Genom att vara med under dagen fick jag se både verksamheten i praktiken och möta några av 

de som går där. Det blev tydligare vilken målgruppen för verksamheten är, och hur den är 

utformad för att passa denna grupp, och även några av e svårigheter som personalen kan 

tänkas möta. De som går här är till stor del personer som inte kan gå på SFI och liknande av 

olika anledningar.  

Jag kommer nu gå vidare och analysera resultaten från intervjuerna och observationen till-

sammans lite utförligare för att finna gemensamma drag och nå fram till svar på mina fråge-

ställningar.  
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5.2 Analys 

Det arbete som de ideella organisationerna gör kan sägas bidra till integration inom flera av de 

aspekter som Diaz tar upp. Det tydligaste exemplet är språkkunskap. Detta är något som de 

båda organisationerna fokuserar en stor del av sin verksamhet mot, något som till stor del 

ligger till grund för annan verksamhet. Det är också den del av arbetet som är lättast att se och 

förstå målet med då det är relativt konkret.  

Språk 

Svenska kyrkan har svenskundervisning för invandrarkvinnor och denna undervisning 

fokuseras framför allt mot vad kvinnorna kan komma att behöva för att klara vardagen:  

Målet är ju någonstans att de ska, ja, kunna klara sin situation. För även om man inte 

klarar att få ett betyg på SFI så måste man ändå kunna gå ut och handla och gå och 

köpa mjölk och vad man nu behöver och känna att man kan klara det och blir förstådd 

(Anna) 

 

För att… vi försöker ändå att hålla det på; vad behöver man kunna för att klara 

sig?(Anna) 

Det ger kanske inte någon bred språklig kompetens, men det ger något till en grupp som av 

olika anledningar annars har svårt att över huvud taget ta till sig undervisning i Svenska. Till 

viss del går man även igenom grammatik och liknande, men störst fokus läggs ändå på 

grunden, på det som är direkt användbart i vardagen. 

Och det verkar fungera på ett liknande sätt på ABF-skolan som är knuten till föreningen 

Tjärnkraft. Även där är målet i första hand att man ska kunna tala och göra sig förstådd på en 

grundlig nivå, även om man också försöker lära personerna läsa och skriva.  

Något som är värt att notera här är vilka man vänder sig till. Många av dem som går på 

svenskundervisningen i båda organisationerna är personer som antingen inte kan gå på SFI av 

psykiska och fysiska skäl, till exempel att de inte klarar att sitta och studera en hel dag på det 

sättet som förväntas på SFI. En annan anledning kan vara att de är barnlediga, eller i vissa fall 

har gått SFI men inte fått tillräckliga kunskaper i språket ändå. På det sättet vänder man sig 

till en målgrupp som förbises eller inte nås av kommunens insatser. Det är en målgrupp som 

man kanske inte kan ha samma förväntningar på alla gånger i vilken språklig nivå de kan 
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uppnå, men likväl har det betydelse att de kan göra sig förstådda i vardagen. När det gäller 

kvinnor med barn så torde undervisningen också få betydelse för barnen, då mammorna har 

större möjlighet att interageras i och förstå det svenska samhället som också barnen ska leva i.  

Det finns alltså en annan vilja och möjlighet till anpassning efter individens behov hos de 

ideella organisationerna jämfört med kommunalt integrationsarbete, vilket möjliggör hjälp till 

dem som annars lätt hamnar utanför, och på så sätt har dessa organisationer en viktig roll i 

integrationsarbetet.  

Språkkunskaperna är också en mycket viktig förutsättning för att individerna ska ha möjlighet 

att utvecklas inom de andra integrationsaspekterna. För att kunna komma in i arbetslivet och 

för att kunna ha någon form av kontakter med svenskar är vissa grundläggande kunskaper i 

svenska absolut nödvändiga.  

 

Massmediekonsumtion 

Det är svårt att säga om de ideella organisationernas arbete på något sätt påvekrar indi-

vidernas konsumtion av massmedia. Det som jag funnit som kan relateras till detta är tillfället 

i ABF-skolan då man började diskutera vulkanutbrottet på Island. Det var en av personerna i 

gruppen som själv tog upp detta ämne och ville veta mer. I och med att hon hade någon att 

vända sig till som kunde berätta mer om detta och förklara det som de inte förstod kunde hon 

få hjälp att ta till sig det hon stött på via massmedia. Det är svårt att bevisa att detta har någon 

påverkan, men det kan tänkas att detta uppmuntrar till fortsatta försök att ta till sig av mass-

media och det kan även få de andra i gruppen att intressera sig mer för nyheter och annan 

massmedia. 

 

Deltagande i arbetsliv 

Även om det inte är något som syns direkt så bidrar båda organisationerna mer eller mindre 

på ett eller annat sätt till deltagande i arbetslivet. Genom kyrkan fick en grupp kvinnor 

möjlighet att inför ett evenemang arbeta med att laga mat, vilket de fick lön och arbetsintyg 

för. Hur stor betydelse detta har för inträdet på den verkliga arbetsmarknaden är osäkert, men 

det hade helt klart stor betydelse för kvinnornas självkänsla.  
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Genom Tjärnkraft har flera personer fått möjlighet att ta ett första steg in i arbetslivet, som 

praktikant eller genom instegsjobb och liknande. Även här antyder personalen att ett jobb 

också har stor betydelse attitydmässigt, och de som får jobb på detta sätt blir en slags före-

bilder för sina landsmän.  

Samtidigt ifrågasätter intervjupersonen från Tjärnkraft dagens syn på arbete som något som 

alltid är första prioritet, hon menar att i vissa fall är det viktigare att satsa på att göra en 

individ till en trygg mamma för att hennes barn på sikt ska kunna växa upp och bidra till 

samhället. På denna punkt ser intervjupersonen det som att föreningen också har möjlighet att 

påverka kommunens inställning till vikten av arbete och visa på att arbete kanske inte är den 

universellt bästa lösningen och målet i alla situationer. 

 

Social integration 

Att skapa kontakter mellan svenskar och invandrare är kanske en av de svåraste uppgifterna 

de studerade organisationerna har, åtminstone om man utgår utifrån de svar jag fått från inter-

vjupersonerna i denna studie. Inte desto mindre är det ett väldigt viktigt område. Det arbetet är 

något som svenska kyrkan till viss del kan bidra till, i och med att de då och då deltar i 

aktiviteter där svenskar och invandrare möts. I den ordinarie verksamheten sker detta visser-

ligen sällan, men genom utflykter med svenskar och invandrare tillsammans, och genom 

deltagande vid lokala fester som drar båda grupperna kan man till viss del ändå bidra till att 

kontakter skapas. 

Tjärnkraft har på det här området större möjligheter, även om också deras är begränsade. 

Organisationen riktar sig till alla boende i området, både svenskar och invandrare, men de 

flesta som tar del i verksamheten är invandrare (en majoritet av de boende i området har 

invandrarbakgrund). Genom att anordna vissa föreläsningar och andra aktiviteter som lockar 

både svenskar och invandrare, samt ha ett café som är öppet och delta och anordna olika 

festligheter för alla så kan man skapa en mötesplats för svenskar och invandrare. I och med att 

detta är en förening för ett visst bostadsområde så leder detta till kontakter med grannar i 

första hand, och deltagande i förening bör kunna beskrivas som deltagande i ett grannätverk, 

även om varken området eller de som deltar i förening sam sagt inte utgörs av svenskar till 

särskilt stor del.  
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Personlig och politisk integration 

Dessa två variabler är mycket svåra att mäta i detta fall. Direkt så påverkas de nog inte så 

mycket av de två studerade organisationernas arbete, men enligt min tolkning av dessa 

begrepp så bygger de till stor del på att man först har uppnått en relativt hög grad i några av 

de andra aspekterna av integration. Till exempel förbättrad språkkompetens, ett visst delta-

gande i arbetslivet, och ökade informella kontakter med svenskar bör enligt mig leda till mer 

tillfredsställda förväntningar och på sikt en högre grad av identifiering med det svenska 

samhället, alltså personlig integration. Och detta skulle i sin tur i förlängningen kunna leda till 

större preferens för svenskt medborgarskap, en indikation på politisk integration.  

 

Andra integrationsfrämjande sidor.  

En viktig aspekt som inte helt och hållet går in under någon av de punkter som Diaz tar upp är 

den kulturella kunskap som krävs för att integreras i ett samhälle, och detta är näst språk det 

främsta som dessa organisationer arbetar med. Många utav invandrarna som de två före-

ningarna jobbar med kommer från helt andra samhällen och kulturer, med en mycket 

annorlunda struktur. Därför vill jag lyfta fram arbetet med att förstå kulturen som en viktig 

del. Ett exempel på detta är familjeverkstaden som Tjärnkraft har där man diskuterar vanliga 

kulturkrockar angående familj och barn.  

En annan sak är påverkan på attityder, både hos svenskar och invandrare. En tredje är 

brytande av isolering och skapande av en plats att gå till, även om man inte knyter kontakter 

med svenskar så får individen åtminstone möjligheten att skapa ett socialt nätverk och inte bli 

helt isolerad, vilket enligt mig är en förutsättning för att man på sikt ska kunna integreras.  

Jag tycker inte att detta helt kan inkluderas i språkkompetens eller någon av de andra integra-

tionsaspekterna, utan det kräver att tas upp för sig självt. Diaz lägger dock vikt vid individens 

handlingar och betonar hur de påverkas av kontexten som skapats av andra individers hand-

lingar
34

. Och detta är vad de ideella organisationerna till stor del gör. När allt kommer 

omkring kräver integration oftast någon form av handling från individens sida. Men för att 

denna handling ska kunna komma till stånd krävs rätt kontext som ger individen möjligheter. 
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Och det är denna kontext som de ideella föreningarna kan hjälpa till att skapa, genom att 

erbjuda undervisning i svenska och information om hur det svenska samhället fungerar, eller 

att bemöta invandrare på ett sätt som ger dem en positiv bild av det svenska samhället och 

motivation till att vilja integreras, vilja handla integrationsinriktat.  

En annan intressant sida av de ideella föreningarnas verksamhet som är värd att uppmärk-

samma är att de båda ligger i direkt anslutning till de bostadsområden där de verkar och 

fokuserar mot just dessa bostadsområden. Detta skapar ökade möjligheter till kontakter med 

människor i invandrarens närhet, det bör vara en starkt bidragande faktor till bostads-

/grannskapsintegrationen. Det kan också leda till en ökad insyn i invandrarnas ”vardag” för de 

som jobbar inom dessa organisationer. De har kunskaper om området, får kontakt med 

människor i området och får större möjlighet till förståelse för hur de som bor där upplever 

det.  

Att integrationen sker i individens direkta närhet är något som jag också tror har stor 

betydelse. Det är troligen lättare att möjliggöra naturliga och spontana kontakter och möten 

mellan invandrare och svenskar som lever nära varandra om man verkar i deras närhet. Det 

kan också bidra till en större trygghet för individen, man befinner sig i ett område som känns 

”hemma”, möter människor man också möter naturligt i vardagen då och då, samtidigt så får 

man troligen större trygghet i hemområdet om man blir mer integrerad där omkring. Integra-

tion kan alltså ses som viktigast i när området, grannskaps/bostadsintegrationen är ju en 

aspekt som Diaz tar upp, och den kan även ses som naturligast och enklast i närområdet, 

något som dessa organisationer lyckats ta vara på, oavsett om det är medvetet eller ej.  

6 Diskussion 

Det finns vissa saker som är extra intressanta i resultatet. Det står tydligt att det finns en rad 

olika sätt för de ideella organisationerna att bidra till integration, men fokus ligger på språket. 

Vid en första anblick kan denna fokus på språkutveckling möjligen kännas onödig, då även 

kommunen genom SFI erbjuder språkutbildning. Skillnaden ligger dock i vilka målgrupper de 

olika organisationerna vänder sig till jämfört med till exempel SFI. Då SFI nämligen 

förutsätter vissa grunder (till exempel att man klarar att sitta och studera en hel dag) utesluts 

en grupp människor som inte klarar den utbildningen. Men även dessa personer behöver få 

möjlighet att lära sig svenska och på sikt integreras, även om de inte har samma förutsätt-

ningar som andra.  Och här fyller de ideella föreningarna en viktig funktion, de klarar att möta 
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denna grupp som har svårt att klara SFI och hjälpa dem så långt det går utifrån deras förut-

sättningar. Detta är också något som kommunen insett och hänvisar därför personer till dessa 

grupper i vissa fall.  

Det som tycks särskilja de ideella föreningarna från t.ex. SFI är en större vilja och möjlighet 

till anpassning till individens möjligheter, målet är inte att alla ska klara en viss nivå utan 

målet är att alla ska få utvecklas så långt det går utifrån deras förutsättningar.  

Kanske är det själva motivationen till arbetet som gör den stora skillnaden. Med en antingen 

religiös eller på annat sätt ideologisk inställning att ”man ska inte bara stå och se på” eller 

”man ska vara snäll mot alla” tar man ett ansvar för något som många slår ifrån sig. Det är en 

känsla av ansvar gentemot medmänniskor som gör att man engagerar sig i denna fråga. Det 

sker utifrån en egen önskan att bidra och inte utifrån bestämmelser om att det ska ske, som i 

kommunens fall. Och detta kanske leder till att man också har större möjligheter och vilja att 

göra detta utifrån ett sätt som är mer anpassningsbart till de deltagande individernas förutsätt-

ningar. Man gör det för individen, och förväntar sig inte på samma sätt som inom den kom-

munala utbildningsverksamheten att individen ska försöka anpassa sig efter organisationen. 

Genom de ideella organisationernas möjlighet att vara mer flexibla, utan samma krav som 

kommunens arbete kan man finna nya vägar att nå fram till grupper som annars försummas då 

de inte når upp till kraven i den vanliga verksamheten. På detta sätt kan vissa verksamheter bli 

till inspiration för kommunal och statlig verksamhet i och med att man visar på hur man ska 

kunna hjälpa även dessa grupper. Fyller upp tomrummet som skapas då det finns brister i det 

kommunala integrationsarbetet, även om man strävar efter ett bristfritt arbete så är det näst 

intill omöjligt att uppnå och då bra att någon går in och tar upp det.   

I Handbok om integration så tas frågan om hur ideella/icke kommunala verksamheter kan 

bidra som källa till kunskap och erfarenhet upp. Enligt boken så har ”icke-statliga” (det vill 

säga ideella och eventuellt fristående professionella) organisationer ofta en viktig roll i arbetet 

för integration och kan i relationen till de statliga/kommunala insatserna bli både en 

konkurrent och ett komplement.
35

 Såhär uttrycks detta:  

Icke-statliga organisationer inrättas vanligen för ett visst ändamål eller intresse, till 

exempel när det anses finnas en lucka i den offentliga politiken eller tillhandahållandet 

av tjänster. De tillhandahåller ofta riktade tjänster till särskilda invandrar- eller flyk-
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tinggrupper. Sådana tjänster betraktas ibland som kortsiktiga lösningar för att fylla en 

lucka, eftersom de vanligen är projektbaserade och beroende av tidsbegränsad givarfi-

nansiering. Hållbarhet är emellertid en nyckelfråga för icke-statliga organisationer. 

Kan konventionella tjänsteleverantörer lära sig av erfarenheterna från riktad 

verksamhet? Kan invandrares och flyktingars särskilda problem integreras i den lång-

siktiga planeringen?
36

 

Enligt boken kan icke-statliga verksamheter bli inspirations- och informationskällor för den 

statliga verksamheten genom den erfarenhet och kunskap de får i sitt arbete: 

Riktad verksamhet som fokuserar på invandrare är en viktig källa till kunskap för de 

konventionella organisationerna. Politiska beslutsfattare bör aktivt försöka erhålla in-

formation från frivilligorganisationer och lokala organisationer som har direkt kontakt 

med särskilda grupper.
37

  

Detta gäller även de två föreningar jag studerat. Båda har särskild erfarenhet av att bemöta 

vissa grupper invandrare, och båda har enligt mig funnit möjligheter att svara upp mot ett 

behov som kommunen inte kunnat fylla hos denna grupp, nämligen i fråga om undervisning 

anpassad för de som inte klarar av en heldag i skolbänken. Som den ena intervjupersonen 

beskriver så kan de ideella organisationerna också verka som påtryckare för att kommunen 

ska förändra en allt för ensidig syn på olika frågor, till exempel om man verkligen bör sätta 

jobb som främsta prioritet i alla situationer. Och kommunen samarbetar med organisationerna 

och drar nytta av deras verksamhet genom att hänvisa människor som ej kan gå SFI till de 

ideella istället. Om politiska beslutsfattare aktivt hämtar information från dessa organisationer 

i detta fall vet jag inte, men det finns i alla fall ett visst samarbete, och även kunskap att hämta 

om de vill det.  

Samtidigt som dessa organisationer utför ett viktigt jobb så finns det risk att man missar det 

då de kanske inte har möjlighet att få samma resultat som till exempel SFI då man till stor del 

arbetar med en mer svårintegrerad grupp. På det viset är de ideella organisationernas arbete 

inte jämförbart med till exempel SFI:s verksamhet.  
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Att integreras handlar dock inte enbart om att lära sig ett nytt språk utan även förstå en ny 

kultur, vilket de ideella föreningarna också jobbar mycket med. DeMarinis beskriver vikten 

och komplexiteten av integreringen i den nya kulturen:  

To begin to understand what is involved in cross-cultural adjustment, for example in 

the case of immigrant persons, we must first be able to imagine all that culture entails. 

To put it simply if culture is the context through which meaning is made, then moving 

to another cultural context means that one has two contexts, two cultures, two worlds 

of making meaning.
38

 

Det är mycket som vi tar förgivet i vår kultur, men som skapar problem för dem som inte 

känner till den. När en person inte lyckas följa för oss enkla och självklara ”regler” blir det 

också svårt för personen att komma in i samhället och bli accepterad. Genom att visa invand-

rarna på denna typ av krockar och missförstånd, och genom att upplysa om och förklara våra 

regler och normer underlättar organisationerna denna övergång mellan kulturerna och snabbar 

på processen för individen att ta till sig och förstå den nya kulturen. Samtidigt kan de också 

öka förståelsen bland svenskar för andra kulturer och få svenskar att ifrågasätta sina egna 

mönster.  

Som vi har sett så finns det även många andra sätt för de ideella krafterna att bidra till integ-

ration, inte minst genom att öka självkänsla och tron på möjligheterna till integration, till 

exempel genom att erbjuda personer ett jobb.  

Det finns många sätt för de ideella föreningarna att bidra till integration, vissa mer synliga än 

andra. Vad som konstateras är i alla fall att de gör detta, de bidrar till integration och de fyller 

också en särskild funktion i det arbetet.  

Det hade varit intressant att se målgruppens syn på de ideella organisationernas arbete. Att 

höra om invandrarna (och svenskar i området) upplevde föreningarnas verksamhet som en 

tillgång och en ökad hjälp till integration, och på vilket sätt. Det hade också varit intressant att 

höra kommunens inställning till dessa föreningar, genom intervjuerna med personalen i före-

ningarna har det kommit fram att kommunen vänder sig till föreningarna och ber dem ta med 

personer i sina utbildningsgrupper, och på andra sätt hjälpa till i integrationsarbetet. Men det 

hade varit bra att också få veta mer direkt från kommunen om hur de ser på dessa 
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organisationer. Tyvärr har det inte funnits tillräckigt utrymme i denna uppsats för att ta upp 

alla dessa sidor av frågan, jag har varit tvungen att avgränsa mig.  

Det är svårt att på ett tydligt sätt ”mäta” integration, eller ens definiera integrationsfrämjande 

arbete. Jag valde att använda mig av Diaz teori för att få en grund till detta i min analys. Det 

finns även andra teorier som skulle ha kunnat användas, men jag tyckte att denna kunde 

tydliggöras på ett sätt som jag fann ändamålsenligt i detta fall, indelningen i olika aspekter av 

integration gjorde det möjligt att lyfta fram vilka sidor som de ideella föreningarna framför 

allt var bra på. Jag kan dock känna att det finns aspekter som saknas, och aspekter som enligt 

mig inte har lika stor tyngd som de andra, åtminstone inte i samband med denna under-

sökning. Något jag fann var att båda föreningarna jobbade med att skapa kulturell förståelse 

och förklara saker som ofta leder till kulturkrockar mellan svenskar och invandrare. Detta får 

jag inte att passa in riktigt på någon av de aspekter som Diaz tar upp, men jag ser det ändå 

som mycket viktigt för att man ska kunna komma in i samhället och skapa relationer mellan 

invandrare och svenskar på ett smidigt sätt. Detta är kanske till och med något som man bör 

jobba med mer över lag, både i denna typ av föreningar och kommunalt, om man vill främja 

integration. Kunskap och förståelse underlättar acceptans, och om genom att förmedla 

kunskap om den svenska kulturen till invandrare och andra kulturer till svenskar underlättar 

man i mötet mellan grupperna och minskar känslan av främlingskap.  

 

7 Sammanfattning 

 Det huvudsakliga sättet för de ideella organisationerna att bidra till integration 

är genom svenskundervisning.  

 I och med att man till stor del inriktar sig på att undervisa personer som inte kan ta del 

av SFI:s undervisning fyller man ett tomrum och fyller på så sätt en viktig funktion 

inom integration. Man är alltså inte enbart ett alternativ till kommunal språkutbildning 

utan även ett komplement.  

 De ideella organisationerna kan även bidra till integration genom att ge individer 

möjlighet till ett inträde på arbetsmarknaden.  

 Erfarenhet av arbete har även stor betydelse för självkänsla, attityd och motivation, så 

även på det sättet bidrar organisationerna till integration.  
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 Organisationerna kan även bidra till att öka kontakterna mellan svenskar och invand-

rare genom att skapa, vara eller delta vid mötesplatser. 

 Föreningarna bidrar även till integration genom förmedling av kulturella kunskaper, 

förståelse för och hjälp att klara sig i den svenska kulturen och det svenska samhället 

är en punkt som bör kunna ses som nödvändig för integration.  

 Genom de nämnda vägarna att bidra till integration kan man också indirekt bidra till 

förändrade attityder och ökad motivation, tillfredsställelse i samt identifiering med det 

svenska samhället. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

A. Om er organisation och verksamheten: 

1. Berätta lite mer om er verksamhet, vad gör ni?  

 

2. Hur startade den här verksamheten? 

 

3. Vilka människor vänder ni er till? 

 

4. Varför bedriver er organisation denna verksamhet? Vad motiverar er? 

 

5. Vad är syftet med verksamheten? 

 

6. Vilka mål vill ni uppnå med verksamheten? 

 

B. Om integration (i allmänhet): 

      7. Hur skulle du definiera integration? 

 

      8. Vad tror du krävs för att en individ ska kunna integreras i samhället? 

 

      C. Om ert arbete med integration:  

10. Vilka frågor, tankar och problem möter ni från de människor ni arbetar med 

angående att komma in i det svenska samhället? 

 

10. Vilka svårigheter kring integrering stöter ni ofta på? 

 

11.  På vilket sätt tror ni att det ni gör kan bidra till integration? 

 

12. Vad kan ni göra som kommunen inte kan göra? 

 

 

13. Är det något som du känner att vi inte tagit upp som du vill tillägga? 


