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Abstrakt  

 

Det blåser främlingsfientliga vindar i Sverige då politiska partier med denna typ av 

värderingar är på uppgång och får allt större plats i det svenska samhället. Integration är 

en stor utmaning för Sverige och är idag ett omdiskuterat ämne. Syftet med denna studie 

var att analysera hur kommuner framställer integration i deras handlingsplaner. En 

kvalitativ textanalys har gjorts på sex handlingsplaner gällande integration, som med 

hjälp av frågor till dokumenten har besvarat syftet.  I handlingsplanerna framställs 

invandrare som ”de som skall integreras” och många dokument framhåller att 

invandrare och flyktingar är i behov av resurser medan andra ser till vad de kan bidra 

med i samhället. Dokumenten visar tydligt att tillgång till arbete är det 

eftersträvansvärda målet för att invandrare ska ha möjlighet att integreras i samhället. I 

handlingsplanerna framkommer det att dokumenten riktar sig till alla medborgare men 

det är tydligare i vissa delar av texterna att det är med fokus på utrikes 

födda.   Integrationspolitiken exkluderar i sig själv olika grupper genom att prioritera 

och fokusera på enbart vissa grupper.   

 

 

Nyckelord: Integration, handlingsplaner, invandrare och flyktingar, textanalys, 

pedagogik.  
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Inledning 
 

Främlingsfientlighet är idag ett stort problem i världen som ofta handlar om att 

människor är rädda för att invandring ska skada till exempel landets nationella identitet 

eller ekonomi. Det finns röster som hävdar att Sverige tar emot alltför många 

invandrare, för att ”de tar jobben” eller är resurskrävande om de inte kan försörja sig. 

Främlingsfientliga partier gör sig hörda i Europa i både nationella parlament och i 

Europaparlamentet som får många anhängare (Migrationsinfo, 2014a).  

Integration är en stor utmaning för samhället och enligt Migrationsverkets 

verksamhets- och kostnadsprognos (2013)  beräknas det komma in 60 000 

asylsökningar under 2014. Invandringen i Sverige ökade med 12 % under 2013 vilket 

innebär att det är den högsta nivån någonsin i Sverige (SCB, 2014). Dessa siffror vittnar 

om att det är väldigt många människor som behöver etableras för att kunna verka och bo 

i det svenska samhället. Dessa nya invånare skall ges förutsättningar och möjligheter till 

att känna sig som en del av samhället utan att behöva förändra sig och ge upp sin 

identitet för att ”passa in” och bli delaktiga. Enligt rapporten Den segregerande 

integrationen - Om social sammanhållning och dess hinder gjord av Statens Offentliga 

Utredningar framkommer att detta synsätt om att behöva förändra sig till rådande 

normer, kopplas till assimilation som tidigare har präglat svensk invandrarpolitik. En ny 

integrationspolitik infördes i slutet av 1990-talet och skulle därmed ta avstånd från detta 

assimilationistiska synsätt (Kamali, 2006). 

Dagens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Regeringen, 2014). Trots 

dessa uppsatta mål anses dagens integrationspolitik vara ett misslyckande, en av 

anledningarna till detta är enligt Kamali (2006) att det idag finns en allmän 

missuppfattning om att integration endast skulle gälla personer med invandrarbakgrund. 

Det problematiska kring synen på integration är de antaganden om att ”svenskar” och 

”invandrare” är två skilda grupper. Det antas att den integrerade gruppen är 

”svenskarna” och denna grupp måste då integrera ”invandrarna”, som är de icke-

integrerade. Ett sådant synsätt kring integration förstärker en syn om ”vi”-och ”dem” i 

ett gemensamt samhälle (ibid). 

Integrationspolitiken har i många svenska kommuner organiserats med 

huvudmålet att ”integrera invandrarna”. Det finns exempelvis mångfaldsansvariga inom 

kommunerna som aktivt arbetar med att underlätta ”invandrarnas integration”. Dessa 
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ansvariga arbetar oftast utifrån ett framarbetat policydokument angående integration 

(Kamali, 2006). Det textsamhälle vi idag lever i baseras på att det bör finnas 

dokumenterade riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till bland annat skrivna regler och 

lagar gällande vårt yrkesverksamma område. Detta för att beskriva vilka arbetssätt och 

värderingar som är utgångspunkten inom olika områden, handlingsplaner, mål- och 

policydokument är exempel på detta. Trots att många kommuner har policydokument 

för integration eller liknande dokument för styrning, finns det även kommuner där texter 

rörande ämnet inte är sammanställt i publicerad skrift. Enligt Kamali (2006) finns det 

forskare som hävdar att det finns stora brister när det kommer till arbetet kring att 

främja integration i Sverige, att det till och med blivit en segregation.  

Aktuella begrepp 

Här kommer vi att redogöra för några begrepp som ofta förekommer i samband med att 

man talar om integration, vi vill klargöra dessa för att öka läsbarheten i vår text.  

 

Invandrare 

Invandrare är inget entydigt begrepp utan används på flera olika sätt, det förekommer 

inte heller som ett rättsligt begrepp. I statistiska sammanhang är dock invandrare en 

benämning för en person som bosätter sig i ett annat land i minst ett år och är 

folkbokförd i Sverige (Regeringskansliet, 2000). Enligt Nationalencyklopedin (NE, 

2014a) finns inte heller begreppet invandrare i utlänningslagen. Därför är det inte 

möjligt att uttala sig om antalet invandrare utan att specificera om man syftar på 

personer som är utländska medborgare, utrikes födda eller personer som är födda i 

Sverige men med minst en utrikesfödd förälder (ibid). Däremot används begreppet 

invandrare ofta och har då en tendens att gruppera en mängd olika människor som 

endast har en gemensam nämnare, nämligen att de har flyttat till Sverige. Orsakerna till 

varför de flyttat/flytt från sina hemländer och till Sverige skiljer sig åt, liksom deras 

ursprung och traditioner. Denna generalisering av ”invandrare” gör att det skapas en 

gemensam grupp av människor med helt skilda bakgrunder främst angående 

värderingar, religioner, språk och klasser (Regeringskansliet, 2000). 
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Flykting 

Migrationsverkets definition av en flykting är en utlänning som befinner sig på flykt 

utanför det land som personen är medborgare i. Till följd av en välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, 

religiösa eller politisk uppfattning eller av sitt kön eller sexuella läggning 

(Migrationsverket, 2014a).  Enligt NE (2014b) återfinns definitionen av en flykting i 

FN:s flyktingkonvention från 1951 samt i ett tilläggsprotokoll från 1967. Vidare finns i 

dessa dokument föreskrifter om flyktingars rättsliga ställning. Där står bland annat att 

en flykting skall likställas med landets egna medborgare samt att flyktingar skall ha 

tillgång till arbetsmarknaden, bostäder och utbildning (ibid). 

 

Asylsökande 

Enligt Migrationsverket (2014b) betyder ordet asyl skydd. Benämningen asylsökande är 

en person som tagit sig till Sverige för att söka skydd men som ännu inte har fått sin 

ansökan bestämd. I FN:s flyktingkonvention återfinns regler för rätten att söka asyl som 

flykting, det finns också specificerat vilken typ av rättsligt skydd, sociala rättigheter och 

annan hjälp som de ingående staterna ska bevilja en flykting.  

Sverige har skrivit under flyktingkonventionen och ska pröva varje persons ansökan om 

asyl individuellt, enligt denna. Den individuella prövningen innebär att hänsyn ska tas 

till sökandens kön och sexuella läggning, exempelvis om den sökande är homo- eller 

bisexuell eller är en transperson. Förutom att Sverige ska ge uppehållstillstånd till den 

som är flykting enligt FN-konventionen, ska detta också ges enligt EU:s regler som 

innefattas av alternativt skyddsbehövande och till övriga skyddsbehövande. Alternativt 

skyddsbehövande innefattar de asylsökande som bedöms löpa risk att straffas med 

döden, löpa risk att utsättas för kroppsstraff eller tortyr, samt om en civilperson löper 

allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Övriga skyddsbehövande kan 

enligt svensk lag innefatta de asylsökande som inte kan återvända till sitt hemland på 

grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra stridigheter i hemlandet, de som 

känner befogad rädsla för att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända 

till sitt hemland på grund av miljökatastrof (ibid).  

Sammanfattning 

Invandrare finns egentligen bara i talspråk och syftar på personer som har bosatt sig i ett 

annat land. Att vara flykting innebär att en person flytt från sitt hemland och har då rätt 



 

4 

 

till flyktingars rättsliga ställningar enligt FN:s flyktingkonvention. En flykting blir 

asylsökande när den ansöker om skydd i ett annat land. En flykting är alltså alltid en 

invandrare men en invandrare behöver inte vara en flykting.     

 

Problemformulering 

Det blåser främlingsfientliga vindar i Sverige då politiska partier med denna typ av 

värderingar är på uppgång och får allt större plats i det svenska samhället (SULCIS, 

2010). Trots att det framkommer i den tidigare forskningen att Sverige är mer 

”framgångsrikt” i integration i jämförelse med andra europeiska länder så är det 

fortfarande långt ifrån ett optimalt fungerande arbetssätt. Det svenska 

integrationsarbetet har en svår uppgift att hantera, då det på flera håll råder stort 

missnöje kring dagens integrationsarbete. En undran uppstod hos oss över hur 

integrationsarbetet egentligen sker på kommunnivå. Då det är där man arbetar nära 

medborgarna och verkställer de nationella riktlinjerna och kommunpolitiker är skyldiga 

att tolka integrationspolitiken som gäller nationellt. Vi vill med hjälp av 

handlingsplanernas texter för integration se hur detta begrepp framställs.  

 

Syfte 

Syftet är att få syn på hur några kommuner framställer integration i sina 

handlingsplaner.  

 

Frågeställning  

Hur talar handlingsplanerna om integration?  

 

Bakgrund  

Inledningsvis kommer vi att ge en beskrivning av vad integration har för betydelse i den 

här studien. Vi kommer även ta upp segregation och assimilering som har varit, och 

fortfarande är, centrala begrepp kring integration. I detta avsnitt kommer vi även att 

göra en kort historisk tillbakablick över Sverige från utvandringsland till 

invandringsland. Samt på invandrar- och integrationspolitiken i Sverige från 1960 och 

framåt. Integrationsarbetet har sett olika ut över tid och med en förförståelse kring detta 

kan förståelsen för hur integrationspolitiken ser ut idag öka. Vi har även ansett det 
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relevant att läsaren får en kort sammanfattning av hur den svenska integrationspolitiken 

har växt fram, för att få en större förståelse för vilken kontext kommunernas 

handlingsplaner för integration verkar i.  

 

Integration 

Integration kan ha väldigt många olika betydelser beroende på i vilket sammanhang 

begreppet används. Den kontext som integration kanske är mest förknippat med är i 

samband med invandrare och flyktingar. Integration har i det sammanhanget betydelsen 

att göra etniska eller invandrade minoriteter delaktiga i majoritetssamhället på samma 

villkor och med samma rättigheter och skyldigheter som majoritetsbefolkningen, detta 

utan att ge upp sin kulturella tillhörighet (Integrationsverket, 2004:03).  

 

Segregering  

Segregering är motsatsen till integration, i Nationalencyklopedin beskrivs definitionen 

som åtskiljande av befolkningsgrupper (NE, 2014c). Segregering innebär att personer i 

ett land med en blandad etnisk befolkning umgås, arbetar, och bor nära andra med 

liknande bakgrund och inte blandar sig med människor från andra kulturer (Nordström, 

Skans & Åslund, 2010). Ökningen av den blandade etniska befolkningen har i Sverige 

ökat markant. År 1960 var siffran för utlandsfödda 300 000 och år 2000 hade den 

siffran ökat till 1 000 000. Det skapas ofta debatt om segregerade bostadområden och 

det förknippas ofta med social oro och sociala problem för individen och samhället 

(ibid).      

 

Assimilation 

Egidius (2003) skriver om Piaget som har formulerat en begreppsdefinition av 

assimilation där han beskriver att det enligt honom innefattar uppfattande, lärande och 

tänkande. Vilket innebär att vi placerar nya erfarenheter i våra redan existerande 

begrepp. Exempelvis om vi vet vad integrationspolitik står för kan vi lättare förstå 

problematiken kring den. Piaget tar vidare upp att det finns flera typer av assimilation 

som exempelvis: Igenkännande, som syftar till att vi redan känner igen det vi uppfattar. 

En annan typ av assimilation är då vi utforskar något som vi delvis känner igen eller 

undrar om det kan vara som vi tror att det är. När assimilation inte fungerar uppstår en 
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bristande jämvikt i uppfattningsförmåga och tänkande. Då känner individen krav på att 

hitta ett nytt sätt att se och tolka det vi uppfattar (ibid).  

Enligt Nationalencyklopedin betyder assimilation ”göra lika” och syftar 

inom den här kontexten till att invandrare skulle göras om till svenskar genom att helt 

överge sin kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvann (NE, 2014d). 

Kamali (2006) beskriver att detta assimilationistiska tänkande rådde i Sverige fram till 

1960-talet, då alla medborgare skulle vara så lika varandra som möjligt, detta genom att 

dela samma normer, värderingar och erfarenheter. 

 

Från utvandring till invandring 

Före 1930-talet var Sverige ett utvandringsland, vilket innebar att fler människor 

utvandrade än invandrade. Det var främst till Amerika som svenskarna utvandrade. 

Mellan 1850-talet och 1930-talet utvandrade ca 1,5 miljoner svenskar varav ca 1,2 

miljoner till just Amerika. Sverige gick från utvandringsland till invandringsland efter 

andra världskriget då arbetskraftinvandringen tog rejäl fart och låg på en hög nivå fram 

till 1970-talet. Den svenska ekonomin var på snabb framväxt efter krigstiden och var i 

behov av mycket arbetskraft utifrån då landets egna inte räckte till. I slutet av 1970-talet 

hade tillverkningsindustrin avstannat och det behövdes inte längre arbetskraft från andra 

länder. Invandringen övergick då från arbetskraftinvandring till flykting- och 

anhöriginvandring, som fortfarande dominerar invandringen i Sverige (Migrationsinfo, 

2014b). 

 

Från invandrarpolitik till integrationspolitik   

Först på 1960-talet blossade debatten upp om att Sverige behövde en annan inriktning 

angående invandrare och frångå det då assimilationistiska synsättet. Regeringen tillsatte 

då en utredning kallad för ”invandrarkommittén” som arbetade mellan 1968-74. Efter 

den rapport som utredningen kom fram till antogs av riksdagen 1975 en ny politik i 

Sverige, den kallades för invandrarpolitiken och hade tre huvudprinciper: jämlikhet, 

valfrihet och samverkan. Jämlikhetsprincipen innebar att invandrare skulle ha samma 

rättigheter som majoritetssamhället. Valfrihet syftade till att invandrare själva skulle få 

bestämma till vilken grad de ville bli en del av den svenska kulturella identiteten. 

Principen för samverkan innebar att immigranter och majoritetssamhället behövde 

samarbeta för att skapa en tolerans och solidaritet i samhället (Kamali, 2006). Denna 

politik speglade förhållningssätt som omhändertagande och utpekande av etniskt 
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avvikande minioriteter (Dahlstedt & Lindberg, 2002). 1993 tillsatte regeringen IFK, 

invandrar- och flyktingkommittén som skulle utvärdera och se över den invandrarpolitik 

som förts i Sverige sedan 1975, detta då debatten om den misslyckade integrationen 

blossat upp igen under tidigt 1990-tal (Kamali, 2006).  I slutet av 1990-talet förändrades 

invandringspolitiken till att bli en generell integrationspolitik med omskapad ideologisk 

syn på minioriteter med fokus på att skapa lika rättigheter och möjligheter för alla 

medborgare. Oavsett kulturell och etnisk bakgrund är mångfald ett centralt begrepp som 

syftar till respekt och tolerans (ibid).  

 

”Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Regeringen, 2014, s. 1).  

 

Efter den förändrade politiken inriktades förhållningssättet mer på att se ett 

helhetsperspektiv och att främja alla medborgares delaktighet och ansvar i samhället 

(Dahlstedt & Lindberg, 2002).  

Tidigare forskning visar att migrationspolitiken, som handlar om asyl och 

flyktingfrågor, nådde en vändning på mitten av 1990- talet på grund av att 

migrationspolitiken blev mer återhållssam (Johansson, 2005). Detta kan enligt 

Johansson (2005)  härledas till en ekonomisk kris i Sverige. Integrationspolitiken 

formulerades och antogs i riksdagen 1996 med syftet att verka för ett integrerat 

samhälle genom att möjliggöra invandrares integration i det svenska samhället (Kamali, 

2006).     

 

2010 års integrationspolitiska reform 

År 2010 infördes en av de största reformerna av integrationspolitiken i Sverige. Då 

skiftade etableringsansvaret för invandrare och flyktingar från att ha varit kommunernas 

huvudansvar till att bli arbetsförmedlingarnas ansvar. Kommunernas 

introduktionsprogram för nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare, (som syftar på 

anhöriga som anlänt senare), innehöll främst språkundervisning och introduktion till det 

svenska samhället. Detta system har kritiserats eftersom det tagit lång tid för nyanlända 

flyktingar och deras anhöriga att få ett arbete. I arbetsförmedlingarnas program ingår nu 

ett etableringssamtal med en handläggare några veckor efter att de har fått 

uppehållstillstånd. De nyanlända ska även få välja en lots som har till uppgift att hjälpa 
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dem att förverkliga den gemensamt utarbetade planen, med förhoppning om att effektivt 

integrera nyanlända invandrare på den svenska arbetsmarknaden (SULCIS, 2010). 

Sammanfattning 

Sverige var tidigare ett samhälle som skulle låta invandare få bli en del av det svenska 

samhället om de uppträdde och gjorde lika som svenskarna, pratade det svenska språket, 

delade svenska värderingar och normer. Därefter har synen förändrats till att alla inte är 

lika och kommer inte heller att bli, politiken utvecklades till att invandrarna själva 

skulle få välja till vilken grad av svensk de ville bli genom jämlikhet, valfrihet och 

samverkan. När inte heller det fungerade så bra infördes dagens integrationspolitik med 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk- och kulturell bakgrund. 

Den reform som trädde i kraft år 2010 uppkom till följd av att kommunernas 

introduktionsprogram kritiserats på grund av att det tog för lång tid innan nyanlända 

flyktingar blev arbetsföra. I stället ska nu arbetsförmedlingar ansvara för att 

effektivisera integrationen. Debatten om en icke fungerande integrationspolitik 

fortsätter då bara begreppet integration verkar vara mångtydigt och kan därmed få 

många innebörder.   

 

Tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning kommer vi att presentera studier kring integration, från USA, 

Skandinavien och Sverige för att belysa problem som finns gällande integration som 

berör invandrare och flyktingar.  

 

USA:s otydliga integrationsprogram och integrationspolitik 

Utifrån två studier om integrationsarbetet i USA kan vi se att länder har behov av att 

undersöka hur det fungerar med integrationsarbetet i just deras land. Landale, Thomas 

och Van Hook (2011) skriver i sin artikel om huruvida integrationsarbetet fungerat i 

USA där barn till invandrare och flyktingar är en snabbt växande del av befolkningen. 

Deras hälsa, utbildningsnivå samt sociala och ekonomiska integration kommer att spela 

en avgörande roll i landets framtid (ibid). Även Passel (2011) skriver om det ökande 

antalet invandrare och flyktingar och att den förändrade befolkningsstrukturen i USA 

troligtvis kommer att ge beslutsfattare större utmaningar i framtiden när det kommer till 

integrationsfrågor.  
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Landale, Thomas och Van Hook (2011) skriver vidare i sin artikel att USA 

idag inte har någon tydlig integrationspolitik eller något tydligt program för integration. 

Detta leder till att beslutsfattare måste rikta mer uppmärksamhet och resurser mot det 

sociala skyddsnätet för att invandrare och flyktingar skall ha tillgång till detta, och 

därmed ingå i samhällets planering. USA:s invandringspolitik behöver förändras för att 

stärka invandrar- och flyktingfamiljer och minska fattigdomen så att även de har rätt till 

lika förutsättningar (ibid). Passel (2011) skriver på liknande sätt att dagens invandrare 

och flyktingar i USA kommer att forma en större del av det amerikanska samhället och 

ge den största tillväxten av arbetskraft under de kommande årtiondena. Integrationen för 

dessa invandrare och deras barn i det amerikanska samhället kommer därför att kräva 

mycket uppmärksamhet från beslutsfattare och forskare (ibid). 

 

Skandinavisk integrationspolitik 

I en dansk studie skriver Olwig (2011) att flyktingar har blivit en växande del av den 

invandrade befolkningen i Sverige, Norge och Danmark. Det vill säga de personer som 

invandrar för att främst söka skydd. Välfärdssamhället har därför formulerat 

integrationsåtgärder under de senaste decennierna, för att integration av både invandrare 

och flyktingar har blivit ett ökat problem för den allmänna debatten, samt för 

lagstiftning och politik i bland annat Sverige. Vidare diskuterar Olwig (2011) att 

samhället i Skandinavien har haft en ansvarssyn inför att göra invandrare och flyktingar 

till en del av välfärdssamhället. Det svenska välfärdssamhället som bygger på att alla 

betalar skatt genererar ett system som bidrar till en rad olika förmåner inom välfärden. 

Det här systemet har blivit en viktig faktor för införlivandet av invandrare och 

flyktingar där många av mötena sker på ställen som hälsocentraler, arbetsförmedling 

med flera och det är där som dessa personer lär sig om det svenska samhället och på så 

sätt integreras. Integrationsprogrammen erbjuder bland annat bostäder och ekonomiskt 

stöd tills dess att flyktingarna och invandrarna blir självständiga och kan försörja sig 

själva. Ett problem med integrationsprogrammen är att de handlar om att förändra 

flyktingar och invandrare för att de ska passa in i samhället. De ges hjälp och stöd 

utifrån vad beslutsfattare anser att de behöver och inte utifrån vad flyktingarna 

egentligen behöver. Ytterligare ett problem med integrationsprogrammen är att det 

läggs stort fokus på vad dessa personer saknar än på vad de har att erbjuda (ibid).  

Olwig (2011) menar att integration har blivit ett kraftfullt begrepp som på 

ett vis talar om vilka som tillhör och ”är” samhället och vilka som då underförstått inte 
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är en del av samhället. Utifrån detta sätt som integration framställs på blir det som en 

benämning av social inkludering och social exkludering i samhället. Det genomsyras av 

de attityder och den övergripande politik som råder angående invandrare och flyktingar. 

Kamali (2006) diskuterar också på ett liknande sätt hur integrationspolitiken i Sverige 

har förändrats från att ha varit en generell politik till att ha blivit en exklusiv politik för 

de andra, det vill säga invandrarna. Integrationspolitiken exkluderar i sig själv olika 

grupper genom att prioritera och fokusera på enbart vissa grupper.  Detta har gett 

upphov till ett ”vi och dom-tänk” där synen har varit att svenskarna skall integrera 

invandrarna (ibid). 

Olwig (2011) beskriver att Sverige, Norge och Danmark skiljer sig åt i hur 

de som länder agerat kring invandring. Det har haft en betydande inverkan på hur 

invandrare och flyktingar har uppfattats i den allmänna debatten och hur de behandlas 

när det gäller lagstiftningen i de tre länderna. Sverige har en lång historia av tung 

industri som har haft fördel av kvalificerad arbetskraft från andra länder. Sverige har 

framhållit sig som ett framåtsträvande land med en officiell mångkulturell politik med 

exempelvis en öppenhet inför mottagande av flyktingar och återförening av familjer. 

Danmark som är ett litet land med ett jordbrukssamhälle tycks ha blivit mer slutet, med 

restriktiv invandringspolitik. Norges ekonomi bygger traditionellt sett på fiske och 

landsbyggd, dess politik är mer restriktiv än Sveriges och liknar därför mer Danmarks 

politik. Trots dessa skillnader visar dessa länder upp många gemensamma problem som 

liknar varandra och kan förklaras av byråkratiska system som administrerar den 

officiella politiken. Vidare skriver Olwig (2011) att trots Sveriges öppenhet inför 

mottagande av flyktingar har Sverige liksom de andra Skandinaviska länderna haft en 

relativt begränsad invandring jämfört med andra europeiska och nordamerikanska 

länder. Även Andersson (2007) har skrivit om att det svenska samhället ses som ett 

multikulturellt land fast enligt Andersson är sanningen den att på den svenska 

arbetsmarkanden ligger Sverige fortfarande långt efter när det gäller integration av 

utrikes födda. Andersson skriver vidare att det behövs mer långsiktig forskning på hur 

integrationsarbetet skall bedrivas. Den som bedrivs i Sverige i nuläget har oftast varit 

kortsiktig (ibid).      
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Sveriges integrationsarbete  

Sveriges integrationsarbete anses vara i framkant politiskt sett, i jämförelse med sina 

grannländer när det kommer till attityder kring invandring (SULCIS, 2010). Sverige är 

det land av de nordiska länderna som är mest öppet för invandring och multikulturalism. 

Även när det kommer till övriga länder i Europa så är Sverige i framkant när det gäller 

en mångfaldspolitik som kännetecknas av multikulturalism (ibid). Wiesbrock (2011) 

skriver att år 2006 genomförde Migration Policy Group en lista över hur 28 olika länder 

hanterade integrationspolitiken och rankade dessa utifrån ett poängsystem. Sverige fick 

överlägset mest poäng av alla de 28 länderna. Utifrån denna undersökning ställdes 

frågan om Sveriges integrationspolitik kunde vara något för de andra länderna att ta 

efter. Från OECD och Eurostat visas dock andra siffror än från Migration Policy Group, 

de visar istället på att Sverige har stora skillnader på arbetsmarkanden mellan utrikes 

födda och svenskfödda. Utifrån OECD:s och Eurostats undersökningar är den svenska 

integrationspolitiken inte en bra modell att utgå ifrån när det gäller arbetsmarkanden 

(ibid). Detta påvisade även Andersson (2007) år 2007 att Sverige ligger långt efter på 

arbetsmarknaden när det gäller integration av utrikes födda.  

Brekke och Borchgrevink (2007) har gjort en diskuranalys av den svenska 

integrationspolitiken. Resultatet blev fyra olika diskurser på temat integration på den 

svenska arbetsmarknaden. Den första diskursen har de valt att kalla den socialliberala 

diskursen, som kortfattat innebär att på individnivå skapa arbeten som leder till 

egenförsörjning. Den andra diskursen är den socialdemokratiska diskursen som syftar 

till att ha ett välfärdsamhälle, dock så talas det om invandrare som en gemensam grupp 

och det ses inte till den enskilde individens behov. Den tredje diskursen är döpt till 

strukturell diskriminering, denna diskurs innebär att det både är de som invandrat och 

de som inte invandrat som måste ändra på sig, så att ett nytt och likställt ”vi” kan 

uppstå. Detta betyder alltså att alla behöver ändra på sig, inte bara invandrarna. Den 

fjärde och slutliga diskursen är assimileringsdiskursen, den innebär att invandraren 

måste ändra på sig och bli som svenskar. Den här diskursen riktar sig bara till 

invandrarna, att det är dem som måste ändra på sig. Studien uppkom dels på grund av 

att utrikes födda är underrepresenterade på den svenska arbetsmarknaden, Brekke och 

Borchgrevink (2007) ville undersöka vilka orsakerna kunde vara som ligger till grund 

för detta, därav fann de dessa diskurser. 

I en utredning som regeringen har gjort uttrycks ett stort missnöje över hur 

integrationspolitiken skötts i Sverige. Integrationspolitiken och dess genomförande 
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anses vara ett misslyckande och har varit ett hett debattämne under senare år. Kritiken 

riktas bland annat mot att integrationstänkandet å ena sidan sätter upp ett mål om lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

Samtidigt som det finns antaganden om människors olikheter. Kan vi ha lika 

möjligheter om vi är olika? Om synen är denna medför detta svårigheter eftersom 

integrationstänket då blir paradoxalt. Det skapas en hierarkisk ordning då det görs 

skillnad på de som ska integreras och de som integrerar (De los Reyes & Kamali, 2005). 

Forskning har fokuserats på att kartlägga olikheter utifrån etnisk eller nationell 

bakgrund som bidragit till att fastställa bland annat föreställningen om att Sveriges 

invandrare förknippas med problemsituationer inom de flesta samhällsområden. 

Samhällsplanering av integration angående människors ställningar i samhället, utgår 

ifrån ett samhälle fritt från klassmotsättningar, homofobi, rasism och sexism. 

Invandrade kvinnor och män antas kunna integreras i ett samhälle där detta inte 

förekommer. Det problematiserande perspektivet saknas och integrationsprocessen 

associeras främst med ett problemperspektiv för invandrare (ibid). 

Sammanfattning  

Utifrån den tidigare forskning som vi har tagit upp inom området kan vi se att flera 

olika länder har det svårt med sitt integrationsarbete och att invandrare och flyktingar 

stöter på svårigheter i sin nya kontext. Oavsett om man arbetar aktivt med integrering 

eller inte så uppstår svårigheter kring detta. Det är tydligt att integration är någonting 

som behöver utvecklas och arbetas aktivt med för att det skall kunna ske en förbättring.  

Även fast olika länder arbetar på olika sätt verkar det inte hittills finnas ett gångbart sätt 

kring integrationsarbete som fungerar bra och hållbart. Det finns en oenighet angående 

hur Sverige anses vara som integrationsland. Vissa menar att Sverige ligger i framkant 

när det kommer till arbetet med integration medan andra hävdar att det är långt ifrån 

tillräckligt. Det som kan konstateras är i alla fall att ämnet integration berör alla och att 

det finns ett behov hos länderna att diskutera sitt integrationsarbete för att komma 

vidare i sitt arbete och förbättra det. 
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Metod  

Vi har i vår studie använt oss av textanalys som metod när vi granskat sex olika 

offentliga handlingsplaner för integration. Då vårt empiriska material är i skriven form 

är kvalitativ textanalys en lämplig metod. I följande avsnitt kommer vi att beskriva 

textanalys som metod, urval, tillvägagångsätt, etiska överväganden samt validitet och 

reliabilitet.  

 

Kvalitativ textanalys som metod 

I denna undersökning använder vi oss av textanalys som enligt Bergström och Boréus 

(2005) är en metod för att samla in, analysera och kategorisera information av främst 

primärkällor. Textanalys finns inom den samhällsvetenskapliga disciplinen, 

studieobjekten handlar ofta om relationen mellan människor och grupper av människor 

som utgör en minoritet i samhället. Då vi studerar texter som bland annat handlar om 

invandring, makt, jämlikhet och ojämlikhet är textanalys användbart för syftet med vår 

studie (ibid). Hellspong och Ledin (1997) skriver att använda sig av textanalys som 

metod gör att man som läsare kommer texten närmare och gör att man kan se den ur 

flera olika perspektiv, samt att man som läsare får en annan och djupare förståelse för 

textens innehåll (ibid). Även Esaiasson med flera (2007) skriver att den kvalitativa 

textanalysen är att föredra för att få en djupare förståelse och ett helhetsperspektiv av 

textens olika delar. Vissa delar av texten framkommer som mer centrala än andra genom 

en intensiv läsning av dokumenten samt att vi formulerar frågor till texten. Det finns 

flera skäl till att använda den textanalytiska metoden framför den kvantitativa 

innehållsanalysen (ibid). Då den kvantitativa innehållsanalysen kortfattat innebär att 

forskaren studerar vilka begrepp som förekommer oftast, och i vilket sammanhang för 

att se hur detta stämmer överens med vad dokumentet utger sig för att innehålla 

(Bergström & Boréus, 2005). Vi anser att vi får mer information om detta utifrån de 

frågor vi formulerat till texten utan att göra en kvantitativ innehållsanalys.  

All forskning börjar med en övergripande problemställning som utvecklas 

till ett antal forskningsfrågor, som vi formulerar till textmaterialet. Efter att vi 

formulerat de grundläggande frågorna till dokumenten försökte vi ha ett så öppet 

förhållningssätt till texterna som möjligt, där svaren på frågorna avgjordes av det vi 

hittat i forskningsmaterialet (Esaiasson m. fl., 2007). Frågorna skall besvaras av texterna 

själva eller av forskaren utifrån tolkningar av texterna. En kvalitativ textanalys är inte en 
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sammanfattning av den aktuella texten, det är vi som skildrar texten med hjälp av vår 

frågeställning (ibid).  

 

Urval 

I det första stadiet av vår studie ville vi undersöka kommuners policydokument om 

integration. Då vi sökt efter detta på nätet via Google med ord som policydokument 

integration, mångfaldspolicy, integrationspolicy, handlingsplaner för integration så 

insåg vi att det fanns många olika dokument med olika titlar som på ett eller annat sätt 

handlade om integration. Tillslut enades vi om att enbart titta på de dokument som hade 

ordet integration med i sin titel (mångfald valdes bort).  Samt att det skulle vara en 

handlingsplan eller ett program som kommunen arbetade med. Detta för att se hur 

kommunerna konkret arbetar för integration.   

När vi bestämt oss för dessa studieobjekt så upptäckte vi att det var svårt 

att finna tillgängliga handlingsplaner på nätet, därför föll det sig naturligt att de 

handlingsplaner vi hittade fick utgöra vårt empiriska material. Således är vårt urval efter 

tillgänglighet och de vi kunde finna. Vi fann sex handlingsplaner varav fem av dessa var 

från kommuner, den sjätte var en gemensam handlingsplan för region Skåne. Då Skåne 

är ett län och ingen kommun blir det syftningsfel då vi fortsättningsvis kommer skriva 

kommunerna. Vi gör dock detta medvetet för att öka flödet i texten och kommer inte 

särskilja län och kommuner. Vi anser inte heller att det har någon betydelse för studiens 

syfte. Skåne beskriver i handlingsplanen att Regionen kan ha ett helhetsperspektiv och 

koppla ihop samarbeten med bland annat andra kommuner, vilket då skulle innefatta 

Malmö. Dock är denna handlingsplan publicerad något år efter Malmös och därmed 

framgår inte detta samarbete i Malmös dokument och är en fristående handlingsplan.  

Dokumenten är publicerade under tidsperioden 1997 till 2013. Vi ville 

använda oss av aktuella handlingsplaner för att få en så dagsaktuell bild av 

integrationsarbetet som möjligt samt att det 2010 kom en ny reform som innebar att 

huvudansvaret för integration inte längre låg hos kommunerna utan flyttades över till 

Arbetsförmedlingens regi. Örebros dokument är det äldsta från 1997, men det är 

fortfarande ett aktuellt dokument då detta handlingsprogram ligger på hemsidan för 

Örebros kommun för integrationsprogram. Nedan presenterar vi en översikt av 

handlingsplanernas ansvariga, publiceringsår och om eventuell uppföljning. Detta för att 

få en bakgrundsinformation som kan vara av vikt inför förståelsen till kommande 

textanalys.  
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Avsändare   Titel                          Publicerad      Ansvarig                   Uppföljning 

 

 

Tillvägagångssätt 

Då vi intresserar oss för hur integration framställs av kommunala politiker som utgår 

ifrån och tolkar regeringsbeslut, som de är skyldiga att följa, bör olika offentliga 

handlingar användas (Bergström & Boréus, 2005). Inledningsvis sökte vi efter utbudet 

av kommunala handlingsplaner för integration med hjälp av sökmotorn Google. 

Sökorden vi använde oss av blev slutligen handlingsplan för integration. Då utbudet 

visade sig vara skralt, hade vi inte så stora valmöjligheter utan beslutade att använda de 

dokument vi funnit tillgängliga på nätet. Handlingsplanerna i denna studie är för 

Alingsås, Piteå, Malmö, Skåne, Östersund och Örebro. Till en början tittade vi på 

publiceringsår och ansvarig utgivare, därefter läste vi texterna enskilt i dess helhet i 

papperskopia, för att på så vis skapa oss en första överblick. Efter att vi fått en översikt 

Örebro Invandrarpolitiskt 

program för 

Örebro kommun - 

ett program för 

integration 

1997-12-17 Kommun-

fullmäktige 

Kommunstyrelsen 

får regelbundet 

redovisning för 

hur programmet 

fullföljs 

Östersund Strategi för 

integration - En 

vägledning i 

arbetet för 

mångfald. 

2009-05-12 Kommunlednings- 

förvaltningen 

Integrationservice 

genomför 

uppföljning 

vartannat år 

Malmö Handlingsplan för 

ökad integration 

och fler malmöbor 

i arbete 

2011 Kommunstyrelsen Stadskontoret 

bedriver 

verksamhetsupp-

följning 

Piteå Program för Piteå 

kommuns 

integrationsarbete  

2012-02-20 Kommunstyrelsen Kommun-

fullmäktige får 

delårsrapport och 

årsredovisning av 

verksamheterna 

Skåne Handlingsplan: 

Integration för 

tillväxt 

2012 Näringsliv Skåne, 

Region Skåne 

? 

Alingsås Styrande 

dokument för 

integrationsarbetet 

i Alingsås 

Kommun - 

Riktlinjer för 

integration av nya 

svenskar. 

2013-05-06 Kommunstyrelsen Utbildnings-

nämnden följer 

upp antaganden 

och mål med 

årsredovisning  
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av det empiriska materialet, läste vi det i sin helhet igen men nu markerade vi det i 

texten som vi fann återkommande, utstickande eller gemensamt och fick då en tydligare 

bild av innehållet i dokumenten. När detta genomförts på samtliga handlingsplaner 

jämförde vi innehållet med varandra för att validera vår läsning, för att stämma av med 

varandra. 

Enligt Bergström och Boréus (2005) behövs dokumenten struktureras upp 

för att innehållet i texterna skall kunna synliggöras. Därför läste vi dokumenten utifrån 

problem, framställda orsaker till problemen och lösningar, då politiska texter som dessa 

handlingsplaner ofta framställs utifrån detta (ibid). Vi färgkodade dokumenten, som ett 

första steg utifrån problem, framställda orsaker till problemen och lösning. På så vis 

identifierade vi temaområden vilka skulle vara möjliga att basera ett resultat och en 

analysdel på. Utifrån temaområdena använde vi oss av sökfunktionen i Word (Ctrl F) 

för att söka efter klusterorden som hörde till temana i sökrutan och samlade text kring 

orden, för att lättare fortsätta strukturera upp texten från alla dokument för fortsatt 

bearbetning. Klusterorden som vi fann återkommande och därefter förde oss vidare var 

bland annat egenförsörjning, resurs, samverkan, kunskap och information. 

Efter detta fick vi en överblick av texten som gjorde det möjligt att 

fortsätta analysera hur dokumenten framställer integration. Vi ställde sedan våra frågor 

till dokumenten, som delvis är inspirerade av Cohen, Manion och Morrisons (2011) 

frågor som är fördelaktiga vid textanalys: Vem är ansvarig? Hur är dokumenten 

skrivna? För vem är dokumenten ämnade? Vad finns det för uttalade problem och vilka 

åtgärder framkommer? Vilka intentioner och ändamål finns i dokumentet? Vilka är de 

avsedda resultaten av dokumentet? Vilka tillvägagångssätt framställs för 

integrationsarbetet? Vilka var tyngdpunkterna i dokumentet? Vad ingår? Vad 

utelämnas? Vad tas för givet om läsaren? Dessa frågor är således vårt analysverktyg. 

Enligt Esaiasson m. fl. (2007) är frågor som analysverktyg till hjälp för att undersöka 

texter närmare. Vi ställde en fråga i taget till varje text och sammanfattade efter varje 

läst dokument vad som framkommit, för att hålla isär samtliga handlingsplaner. Därefter 

ställde vi nästa fråga och gjorde på samma sätt tills vi hade ställt alla frågor till alla 

handlingsplanerna. Sedan jämförde vi dokumenten med varandra utifrån varje fråga för 

att se vilka likheter och skillnader som vi funnit. De teman som valdes ut som också 

utgör rubrikerna i resultat och analysdelen är: Handlingsplanernas definitioner av 

integration, handlingsplanernas målgrupp, problem och åtgärder gällande integration i 

samhället och kommunerna, vad vill kommunerna uppnå med sina integrationsarbeten 
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samt tillvägagångssätt för hur kommunerna ska nå målen. Dessa teman uppfattades som 

väl valda för att besvara frågorna och uppnå syftet.   

Med hjälp av våra frågor lyfte vi upp det texten säger samt förtydligade 

detta i resultat och analysdelen med citat ur dokumenten, detta för att ge läsaren en bild 

av hur handlingsplanernas texter ser ut. Därefter följer resultatdiskussionen utifrån 

tidigare forskning. Avslutningsvis återfinns en metoddiskussion, slutord samt framtida 

forskningsfrågor.  

 

Etiska överväganden 

Då dokumenten vi valt att använda oss av i denna studie är kommunala handlingar och 

därmed offentliga, har vi inte behövt tagit ställning till de forskningsetiska principerna. 

Vi har dock försökt att vara så objektiva som möjligt i vår framställning samt haft som 

grund att försökt återge handlingsplanernas innehåll så korrekt som möjligt. Vi vill även 

poängtera att det är handlingsplanerna i sig som varit i fokus och inte kommunerna och 

dess ansvariga för dokumenten.    

 

Validitet och reliabilitet  

Bergström och Boréus (2005) beskriver att validitet handlar om att titta på det man 

uppger att man har tittat på, samt att en lämplig metod har används för ändamålet. Vi 

anser att valet av textanalys som metod och våra frågor vi ställt till texterna svarar till 

syftet. Vidare redogör Bergström och Boréus (2005) för reliabilitet som handlar om att 

studien har utförts på ett tillförlitligt sätt. Detta har vi försökt uppnå genom att så 

noggrant som möjligt återge texten som den ursprungliga framställningen. För att 

undvika att våra tolkningar av texterna skall missförstås har vi med hjälp av citat försökt 

skapa en så tydlig bild av handlingsplanerna som möjligt. Vi har även varit konsekventa 

i läsningen och bearbetningen av samtliga dokument för att få en så rättvis bild som 

möjligt. 
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Resultat och Analys 
 

I detta avsnitt presenteras det vi funnit i handlingsplanerna med hjälp av vårt 

analysverktyg som utgörs av våra frågor.  

 

Handlingsplanernas definitioner av integration 

Vi har i detta avsnitt ställt sådana frågor som kan svara på hur dokumenten framställer 

integration. Frågorna vi formulerat är: Definierar de begreppet integration? Och i sådana 

fall, hur definieras integration?  

Flera av kommunerna definierar inte inledningsvis i dokumenten vad integration står 

för, inte heller vad dokumenten ämnar syfta till. Däremot kan vi förstå av vidare läsning 

vad dessa kommuners integrationsarbeten handlar om. Nästan alla dokument tydliggör 

behovet av att allas resurser behövs samt att möjliggöra delaktighet i samhällslivet.  

Örebro arbetar efter ledorden ”Det finns inte ett vi och de, det finns bara vi”, 

detta är deras grundsyn för det invandrarpolitiska programmet för integration. Vidare 

framhåller Örebro att integration är en ömsesidig process i vilken vi alla oavsett 

ursprung förhåller och anpassar oss med respekt och tolerans för förändringarna i 

samhället. Skånes text tydliggör att en förbättrad integrationsprocess innebär att ta 

tillvara på de utrikes födda i yrkesverksam ålder och se dem som en möjlighet för att 

klara kompetensförsörjning och bidra till högre tillväxt. Denna integrationsprocess 

beskrivs som ”nyckeln” till Skånes generella utveckling. Malmös dokument beskriver 

delaktighet som en viktig del av integrationspolitiken, detta för få fler personer att 

integreras på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 

”Malmö stads integrationspolitik ska prägla alla verksamheter i kommunen och 

har som övergripande syfte att göra det möjligt för alla människor att bli 

delaktiga i samhällslivet”. (Malmö, s. 6). 

 

Till skillnad från dessa ovan nämnda kommuner definieras det tydligare i dokumenten 

för Östersund, Piteå och Alingsås vad som menas med integration. De framhåller lika 

villkor och generella förutsättningar, mer riktade förutsättningar till egenförsörjning och 

delaktighet, lika behandling och värna demokratiska värden, samspel mellan två världar 

som en dubbelriktad process utifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen (FN) 

samt svensk lag om diskriminering. Dessa tre kommuner har begreppet förutsättningar 

gemensamt i sina definitioner angående vad integration syftar till, om än på olika vis. 
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Det handlar om lika förutsättningar i livet generellt, förutsättningar till egenförsörjning 

och delaktighet samt förståelse för människors olika förutsättningar. För Östersund 

syftas integrationsarbetet till att alla människor oavsett etnicitet ska ha lika villkor och 

förutsättningar inom livets olika områden, detta enligt de nationella målen. Piteå 

beskriver att kommunens handlingsplan för integration utgår ifrån EU:s och regeringens 

mål och syftar till att ge förutsättningar till individens egenförsörjning och delaktighet i 

samhället. Därtill värna grundläggande demokratiska värden och verka för att alla 

oavsett kön behandlas lika samt förebygga och motverka diskriminering, 

främlingsfientlighet och rasism. Alingsås definition av integration handlar om samspel, 

förståelse för den nya kommunen och förståelse för invandrarnas förutsättningar. De 

riktlinjer som kommunen valt ut som vägledande för arbetet kring integrationsfrågor, 

utgår ifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen (FN) samt svensk lag om 

diskriminering.  

”... ett samspel mellan två världar, en dubbelriktad process där människor som 

flyttar till Alingsås skall kunna förstå och kunna så mycket som möjligt om 

kommunen de nu skall leva i samtidigt som invånarna i Alingsås skall kunna 

förstå dessa personers förutsättningar”. (Alingsås, s.5) 

 

Utifrån det vi kan finna i handlingsplanernas definitioner om integration så visar vissa 

av kommunerna att de har ett fokus som gäller vissa grupper, vilket blir utpekande. 

Andra kommuner har ett generellt fokus som riktas till alla människor. Hur kan 

integration ”fungera” om den bara syftar till vissa människor?    

 

Handlingsplanernas målgrupp 

Under följande avsnitt kommer vi att titta på hur kommunernas dokument framställer 

vem integrationen i handlingsplanerna riktar sig till. Hur läsbara är de för dem 

handlingsplanerna ämnar gälla?  

 

Den huvudsakliga målgruppen som handlingsplanerna har i fokus för själva 

integrationsarbetet är flyktingar och invandrare men dokumenten i sig riktar sig till 

personer som kommer i kontakt med och som arbetar med nyanlända personer 

(flyktingar och invandrare). För att nå fram till dessa skrivs dokumenten till dem som 

redan är verksamma inom till exempel kommunens yrkesfält som ett första led att sprida 

kunskap och göra så att svenska medborgare i sin tur sprider kunskap och information 

till nyanlända. Dokumenten är således inte skrivna direkt till de nyanlända (flyktingar 
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och invandrare) utan det blir indirekt. I Örebros handlingsplan skriver de inledningsvis 

att:  

”I vår kommun ska det finnas plats för alla. Alla ska känna trygghet. Alla ska ha 

möjlighet att växa. Allas resurser behövs i det gemensamma arbetet för att 

utveckla Örebro till en ännu bättre kommun att leva och bo i”. (Örebro, s. 1)  

 

Det framkommer dock efter vidare läsning av Örebros dokument att fokus är på 

gruppen invandrare. Piteå framhåller i sitt dokument att målgruppen för 

integrationsarbetet är de medborgare som av individuella orsaker befinner sig i ett 

utanförskap, vi ställer oss då frågande till vilka de individuella orsakerna är och vilket 

utanförskap kommunen syftar på? Piteå skriver specifikt om att nyanlända har särskilda 

behov av information och kompetensutveckling, utan att nämna andra människors 

specifika behov av detta. Vilket kan utesluta dessa människor från att framställas som 

delaktiga i integrationen. Östersund riktar sin text till aktörer i kommunen som arbetar 

med integration, så som flyktingmottagande. Integrationsarbetets syfte gäller 

medborgarna, flyktingar och individer med migrationsbakgrund. Malmös dokument tar 

upp JobbMalmö som är ett projekt som i samverkan med andra aktörer i kommunen har 

gemensamma målgrupper för arbetslösa malmöbor. I denna målgrupp ingår nyanlända 

invandrare och flyktingar utan etableringsplan samt flyktingar med etableringsplan och 

med behov av samordning mellan statliga och kommunala insatser. Samt personer som 

står långt från den ordinarie arbetsmarknaden och nyanlända flyktingar och invandrare 

med pågående introduktionsplan. Handlingsplanen för Alingsås riktas till alla nämnder 

och bolag i kommunen och integrationsarbetet ämnar gälla ”nya svenskar” generellt. 

Det vill säga nyanlända flyktingar (vuxna och barn), individer som har flyttat till 

Alingsås från andra världsdelar och från andra länder i Europa, samt ensamkommande 

barn. Skånes handlingsplan definierar tydligt att målgruppen arbetet riktar sig till, i 

första hand är en målgrupp som i sin tur leder till den slutliga målgruppen, detta 

dokument beskriver sina målgrupper på följande vis:  

”Näringslivsfrämjande aktörer, offentliga myndigheter, akademi, sfi anordnare, 

privata näringslivet samt den idéburna sektorn. Ovanstående är primära 

målgrupper för Region Skånes arbete inom området Integration för Tillväxt. Den 

slutliga målgruppen är den enskilde individen som invandrat till Sverige.” 

(Skåne, s. 3) 
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Den huvudsakliga målgruppen som integrationsarbetet fokuserar på är den enskilde 

individen som invandrat till Sverige. Dock framställs texterna på ett sätt som gör det 

tydligt att dokumenten inte räknas med att läsas av nyinflyttade, de nyinflyttade syftar 

till flyktingar och invandare. Dessa ”nyinflyttade” blir exkluderade från dokumenten 

som är ämnade att handla om dem men som är riktade till yrkesverksamma. Det är 

uppenbart att handlingsplanerna inte är avsedda att läsas av mångfalden, då det inte 

finns information om att dessa dokument finns tillgängliga på andra språk, i en mer 

lättläst version eller på teckenspråk och så vidare. Integrationsarbetet som skall verka 

för alla utelämnar grupper som funktionsnedsatta, döva, blinda och andra som avviker 

från den svenska normen om den ”vanliga svenska medborgaren”. På kommunernas 

hemsidor kan det i vissa fall finnas information på några andra språk men om 

dokumenten i sig är översatta är för oss okänt. Det skulle naturligtvis varit önskvärt att 

alla ska kunna ta del av vad som görs och vilka rättigheter som gäller, därför vore det 

fördelaktigt med information om detta på bland annat andra språk. Det står i vissa 

handlingsplaner att information som kan vara angelägen för utrikes födda skall finnas 

tillgängligt på majoritetsspråken. Dessa handlingsplaner som ska vara ämnade för alla 

borde då vara angelägen information. 

  

Problem och åtgärder gällande integration i samhället och kommunerna 

Under detta avsnitt har vi ställt frågorna, vad finns det för uttalade problem och vilka 

åtgärder framkommer i dokumenten?   

Genom närläsning av dokumenten påvisas att kommunerna skiljer sig åt i hur de 

beskriver att det finns ett problem eller inte som utgör ett hinder för integration. Vissa 

kommuner framhåller språksvårigheter, arbetsbrist och utmaningar på grund av 

demografiska förändringar. Medan några andra kommuner inte skriver om något uttalat 

problem, går det ändå att få en bild av vad de anser att det finns för svårigheter för 

integration. Alingsås utgår inte från något uttalat problem men de beskriver att språk 

och ekonomi kan ha betydelse för en lyckad integration. Piteås handlingsplan beskriver 

att nyanlända har särskilda behov eftersom de ofta har svaga kunskaper i det svenska 

språket och om det svenska samhället. Örebro tar också upp att det blir problem för 

varje individ i ett nytt land:  
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”Att kommunen utarbetar ett särskilt program för hur invandrarfrågor ska 

handläggas i Örebro hänger samman med de speciella problem som varje individ 

som kommer till ett nytt land möter – ett nytt språk, en annorlunda 

samhällsstruktur o.s.v.” (Örebro, s. 2) 

 

Då varje individ skulle stöta på problem när de kommer till ett nytt land tyder på att de 

antagligen inte syftar på invandrare som invandrat på grund av exempelvis 

arbetstillfällen och därmed kanske inte alls stöter på dessa problem.  Dessa antaganden 

om speciella problem generaliseras för invandrare. Den enda gemensamma nämnaren 

för begreppet invandrare är att de flyttat till ett annat land.  Dessa svårigheter ska 

underlättas med hjälp av snabba samhällsinsatser. Utöver de problem som framställs 

utifrån att invandrare då har bristande kunskaper om det nya språket och 

samhällsstrukturen, framhåller också vad nya invånare tillför.  

”Våra nya invånare tillför kunskap, erfarenheter, idéer och impulser - som gör 

Örebro rikare”. (Örebro, s.1)   

 

Malmös dokument utgår ifrån att det finns en hög arbetslöshet i kommunen vilket ska 

åtgärdas med kommunalt inriktade insatser för att inte detta ska förvärras. Östersund 

beskriver demografiska förändringar som en utmaning och att allt färre personer 

behöver försörja allt fler. Därför bör de i kommunen bli bättre på att främja inflyttning 

och integrationen samt att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens. Skåne utgår 

också ifrån demografiska förändringar som kräver ett inkluderande förhållningssätt och 

att de därför behöver bli bättre på att ta tillvara de utrikes föddas potential.  

”Kort sagt, i Skåne utnyttjas inte hela den potential som finns tillgänglig. Skånes 

utrikes födda kan i detta ljus ses som en möjlighet för Skåne att på sikt klara av 

kompetensförsörjning och bidra till högre tillväxt”. (Skåne, s.2) 

 

Skåne tar i sitt dokument upp ett resultat från OECD:s Territorial Review 2012 som 

visar att migranter till Skåne antingen kommer bli en börda eller en tillgång, hur utfallet 

blir avgörs till stor del av offentlig policy. Handlingsplanens fokusområde har 

utvecklats utifrån identifierade brister inom området för integration. I Skåne redovisades 

2011 att de har den lägsta siffran för arbetslösa i landet men att det är fler arbetslösa 

invandrare än svenskar. I en rapport kring integration och mångfald konstaterades att 

det saknas en gemensam viljeriktning kring integration för tillväxt i Skåne. Det handlar 
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här om att utrikes födda ska vara en tillgång, och att man ska se deras potential som en 

resurs för att samhället ska fungera.  

 

Kommunernas ändamål med sina integrationsarbeten 

Nedan kommer vi att presentera de mest framstående målen ur handlingsplanerna. Vilka 

intentioner och ändamål framkommer i dokumenten som önskvärda resultat? Vad vill 

kommunerna att deras handlingsplaner för integration skall ha för effekter?  

 

Örebro beskriver i sin handlingsplan att kommunen ger alla sina invånare samma 

möjligheter att känna ansvar och delaktighet. Dokumentet framhåller att det ska finnas 

plats för alla, alla ska känna trygghet, alla ska ha möjlighet att växa samt att allas 

resurser behövs. Örebro betonar även att man vill vara en kommun där alla medborgare 

har gemensamma rättsnormer och som kännetecknas av ett samhälle där det inte finns 

ekonomisk, social eller etnisk segregation. Östersunds kommun uttrycker på liknande 

sätt att de gemensamt skall arbeta för ett rättvist och jämlikt samhälle. Deras 

integrationsstrategi ska ses både som en inspirationskälla och en väg till konkreta 

insatser. Strategin vill ur ett medborgarperspektiv synliggöra integrationsfrågor i 

kommunen och det utvecklingsbehov som finns. Öka flyktingar och invandrares 

möjligheter till delaktighet och självförsörjning.   

”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den 

gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och 

utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet”. (Östersund, s.3) 

 

Piteås program för integration ska säkerställa att kommunen arbetar aktivt med 

integration i all samhällsplanering och att det ges förutsättningar till individers 

egenförsörjning och delaktighet i samhället. Piteås mål för integrationsarbete är att 

medborgare med utländsk bakgrund ska vara en resurs i samhället. Flyktingar och 

invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv. 

Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjligheter att leva ett 

självständigt liv samt att Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 

Alingsås kommuns syfte med riktlinjerna är att underlätta integration för nyanlända, 

både vuxna och barn genom att tillgodose och värna deras rättigheter samt tydliggöra 

deras skyldigheter. Integrationsarbetet skall även innefatta delaktighet för målgruppen i 
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beslut som gäller dem, det handlar även om att stärka och öka medvetenheten kring lika 

behandling oavsett ras eller etnisk ursprung.  

”Underlätta integration för nyanlända, både vuxna och barn, i Alingsås kommun 

genom att tillgodose och värna deras rättigheter samt tydliggöra deras 

skyldigheter. Underlätta för kommunens arbete i frågan genom att stärka och öka 

medvetenhet kring lika behandling oavsett ras eller etniskt ursprung enligt FN- 

konventionen om de mänskliga rättigheterna”. (Alingsås, s. 4) 

 

Det framkommer av Malmös handlingsplan att kommunen har som mål att andelen 

arbetslösa inte ska öka mer än genomsnittet i landet samt att de kommunala 

arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning och 

delaktighet i samhället. Skåne lyfter på ett likartat sätt fram att 

arbetsmarknadsinsatserna är av stor vikt i deras arbete. Syftet med handlingsplanen är 

att effektivisera och samordna arbetet med integration kopplat till tillväxt i Skåne. 

Skåne lyfter även upp att de behöver skapa förutsättningar så att fler får möjlighet att 

bidra till den regionala tillväxten, för att således öka den skånska skattebasen. Skånes 

handlingsplan är den enda som inte nämner delaktighet. 

Handlingsplanernas integrationsarbete handlar till största del om att 

genom sysselsättning uppnås möjligheter till delaktighet och därmed sker en 

integrering. Antingen är man med i gemenskapen och en del av den eller så är man det 

inte. Är man utestängd från gemenskapen har en skillnad mellan den ena och den andra 

gruppen uppstått.  

 

Tillvägagångssätt för hur kommunerna ska nå målen 

I detta stycke kommer vi återge vilka utgångspunkter kommunerna har för hur de ska 

arbeta för att utveckla integrationen. 

 

Örebro, Östersund, Piteå och Alingsås skildrar på likartade sätt vilka åtgärder de anser 

bör eller ska vidtas för att kommunernas integrationsarbeten ska nå de uppsatta målen 

eller visionerna.  Alla ser det som en viktig uppgift att tillvarata invandrarnas 

kompetens och vad de kan tillföra och bidra med för att de ska kunna fungera 

självständigt och bli egenförsörjande. 

”Nämnder och bolag skall verka för att skapa möjligheter för nya svenskar i alla 

åldrar att få tillgång till ett arbete, praktik eller utbildning…” (Alingsås, s. 6) 
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Det framkommer även av dokumenten att kommunerna ska vidta samverkande åtgärder 

inom alla samhällsområden. Texterna betonar att arbetet med integration handlar 

mycket om att synliggöra och medvetandegöra medborgarna om ämnet och attityder. 

Anställda i kommunen som möter invandrare ska ges möjlighet att utveckla sin 

kompetens för bemötande och insikt om invandrares situation, samt att de medvetet bör 

möjliggöra invandrares valfrihet och självbestämmande. Detta med individens egna 

förutsättningar och resurser som utgångspunkt för samhällets insatser. 

Handlingsplanerna beskriver att de bör sträva efter att erbjuda boendemöjligheter som 

underlättar integrationen för nya svenskar och motverkar segregation. Främja 

kulturmöten inom alla områden, stödja integrationsfrämjande insatser inom föreningsliv 

och idrottsrörelsen. I dokumenten beskrivs att kommunen har ett ansvar för att dels 

agera förebild men också för hur kommunerna arbetar för att underlätta integration. 

”Integrationsarbetet kräver många samverkande aktörer. I arbetet med 

språkintroduktion, sysselsättning, skolgång, mötesplatser, boende, försörjning 

mm är samverkan både internt inom kommunens organisation som externt med 

föreningsliv, näringsliv och andra myndigheter en nyckel till ett framgångsrikt 

integrationsarbete” (Piteå, s. 3) 

 

Om det behövs en nyckel till någonting har det då tidigare varit låst och en otillgänglig 

arena? Detta gör att tankarna väcks kring vem som erbjuder nyckeln till den låsta 

dörren. Kan man säga att dörren till samverkande integrationsarbetet tidigare varit låst 

och att detta nu är lösningen för en lyckad integration?  

Handlingsplanerna framhåller vikten av att erbjuda svenskundervisning med 

introduktion i det svenska samhället och dess normsystem, som bidrar till invandrares 

kunskaper om det svenska samhället. 

”Möjligheterna att komma in på den svenska arbetsmarknaden eller att vara 

delaktig och medansvarig i samhällslivet är större med goda kunskaper i svenska 

och förståelse för svenskt sätt att leva” (Örebro, s.4) 

 

Genom detta citat framställs att det finns ett svenskt sätt att leva och att detta är något 

eftersträvansvärt. 

Malmö och framförallt Skånes dokument skiljer sig mer från de andras, som 

också deras titlar för handlingsplanerna markerar: ”Handlingsplan för ökad integration 

och fler malmöbor i arbete samt ”Handlingsplan-Integration för tillväxt”. Malmö stad 

redogör främst för åtgärder som ska stärka malmöbors möjligheter till integration och 
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arbete. De avsätter stöd för att kommunens integrations- och arbetsmarknadspolitiska 

mål ska uppnås. Detta genom arbetsmarknads- och introduktionsinsatser, som svenska 

för invandrare, vuxenutbildning, kartläggning och kompetenshöjande insatser för 

arbetslösa, matcha utbildningar efter behov av yrkesutbildad arbetskraft. De 

integrationsinsatser som Malmö framhåller liknar dock de andra kommunernas men är 

färre till antalet och begrepp som normer, attityder, valfrihet och självbestämmande 

återfinns inte. Skånes dokument skiljer sig mest från de andra dokumenten, då texten 

handlar uteslutande om åtgärder utifrån brister för att integration ska leda till tillväxt. 

Genom att exempelvis påbörja samarbeten, identifiera de största utmaningarna, 

regionalisera fungerande modeller, utveckla och sprida kunskap, sätta igång insatser 

som konkret kan ge förståelse för hur invandrares kompetens kan tillvaratas. 

”Det har framkommit ett stort behov av att arbeta med lärande och samordning 

inom området integration. Därför föreslås att Region Skåne samlar in, utvecklar 

och sprider kunskap som kan möjliggöra att integration i regionen blir en 

förutsättning för tillväxt”. (Skåne, s. 4) 

 

Det framkommer här att det saknas en fungerande samverkan för integrationsarbetet. 

Det krävs att fler arbetar mot samma riktning för en hållbar integration, två 

handlingsplaner belyser att detta är nyckeln till svenska samhället. 

Sammanfattning  

I handlingsplanerna framställs invandrare som ”de som skall integreras”, många 

dokument talar om att invandrare kräver resurser medan andra ser till vad de kan bidra 

med i samhället. Vid vår första anblick framställs handlingsplanerna att gälla generellt 

för hela befolkningen. Vid närmare läsning blir det dock, om än oavsiktligt, beskrivet på 

ett sådant sätt som särskiljer ”nya medborgare” från ”svenska medborgare”, därmed blir 

det ändå ett ”vi och dom”- perspektiv i texterna. Handlingsplanerna framhåller vikten av 

att alla måste hjälpas åt för att få till en gemenskap, vissa dokument pekar ut några 

ansvariga som skall verkställa integration och föregå med gott exempel för andra att ta 

efter. Det är tydligt att tillgång till arbete är det eftersträvandsvärda målet för att 

integreras i samhället. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sex kommuners handlingsplaner 

framställer integration. I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultat- och analysdelen 

utifrån den forskning vi tidigare tagit upp.  

 

Vi kan se att alla handlingsplaner talar om invandrare, flyktingar och nyanlända som en 

särskilt utsatt grupp och att det krävs fler resurser för att det ska bli en lyckad 

integrering. Då dokumenten pekar ut att gruppen invandrare har särskilda behov kan 

detta sannolikt bidra till uppfattningen om utanförskap och att de är speciellt utpekade 

som en belastning för samhället. Som vi tidigare tagit upp menar Olwig (2011) att 

integration talar om vilka som tillhör och ”är” samhället och vilka som då underförstått 

inte är en del av samhället. Utifrån denna framställning blir det en benämning av social 

inkludering och social exkludering i samhället, som genomsyras av de attityder och den 

övergripande politik som råder angående invandrare och flyktingar (ibid). I 

handlingsplanerna skriver de att de riktar sig till alla medborgare men det är tydligare på 

vissa ställen i texterna att det är med fokus på utrikes födda. Integrationspolitiken 

exkluderar i sig själv olika grupper genom att prioritera och fokusera på enbart vissa 

grupper.   

Det blir motsägelsefullt då dokumenten inte har för avsikt att framställa ett 

”vi och dom-tänk” men texten säger någonting annat. Kamali (2006) som tidigare 

nämnts skriver om detta fenomen när det uppstår en ”vi och dom” situation. Det blir ett 

synsätt som kan uppfattas som att den ena gruppen är lite bättre än den andra, vilket gör 

att en hierarkisk ordning skrivs fram i texten. Ordningen blir som ett maktspel som 

handlar om att alla skall finna sin plats i samhället och låta sig vara den som integreras 

av andra som redan har en plats i samhället eller vara den som skall släppa in andra i det 

svenska samhället.  

Några kommuner tydliggör att de behöver se på nya medborgare som en 

resurs och ta tillvara på deras potential, för att öka deras deltagande på arbetsmarknaden 

och göra kommunen rikare. Någon kommun påpekar även vad nya invånare bidrar med. 

Detta borde ses som positivt, åtminstone enligt Olwig (2011) som tar upp att 

integrationsprogrammen lägger stort fokus på vad personer saknar än på vad de har att 

erbjuda och som då blir ett problem (ibid). Några andra kommuner pratar om 

språksvårigheter för nya invånare och svaga kunskaper om det svenska samhället, alltså 
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färdigheter dessa personer saknar, vilket då överensstämmer med Olwigs syn på hur 

integrationsprogrammen ogynnsamt fokuserar på vad de nya medborgarna saknar.  

Målen för de olika kommunernas integrationsarbeten är genomgående att 

medborgarna skall ha ett arbete som leder till självförsörjning och som då också bidrar 

till en ökning av skatteintäkterna. Brekke och Borchgrevink (2007) fann i sin 

diskursanalys av den svenska integrationspolitiken den socialliberala diskursen. 

Diskursen kan liknas med det som vi funnit som centrala delar i handlingsplanerna, att 

arbete skall leda till egenförsörjning. Det uppstår ett moment 22 då alla medborgare 

behöver arbeta för landets ekonomi och för delaktighet i samhället, samtidigt som det 

råder arbetsbrist.  

Efter den förändrade politiken i slutet av 1990-talet inriktades 

förhållningssättet mer på att se ett helhetsperspektiv och att främja alla medborgares 

delaktighet och ansvar i samhället (Dahlstedt & Lindberg, 2002). Delaktighet och 

ansvar är också något som är centralt i handlingsplanerna. Dokumenten framställer att 

alla medborgare ska ges möjlighet att känna delaktighet och ansvar, genom utbildning, 

arbete, rätt till självbestämmande och delaktighet i beslut. Då detta är något självklart 

som ska gälla alla människor enligt mänskliga rättigheter upplevs det enligt oss som 

något underligt att understryka i handlingsplaner. 

Det kommunerna framställer i sina handlingsplaner är det önskvärda 

tillståndet, utifrån integrationspolitiken, ett samhälle där alla medborgare ska ha lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Detta 

integrationstänk har kritiseras enligt De los Reyes och Kamali (2005)  då det finns 

antaganden om människors olikheter. De beskriver vidare detta som ett paradoxalt 

integrationstänk. Hur är det möjligt att ha lika möjligheter då vi i grunden är olika och 

har olika förutsättningar? (ibid). Målen och visionerna är framskrivna på ett sätt som om 

det bland annat vore möjligt att alla ska känna trygghet, vilket gör att tankarna kring hur 

detta är möjligt uppstår.  

Flera kommuners åtgärder handlar delvis om hur de kan ta tillvara på 

invandrarnas kompetens för att de ska kunna fungera självständigt och bli 

egenförsörjande. Det handlar även om att erbjuda svenskundervisning med introduktion 

i det svenska samhället och dess normsystem, som då bidrar till invandrares kunskaper 

om det svenska samhället för att underlätta integrationen för nya medborgare. 

Integrationsprogrammen handlar om att invandrare och flyktingar ska passa in i det 

svenska samhället och kommunerna framhåller sitt ansvar genom att vidta åtgärder 
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utifrån vad kommunen anser möjliggör detta. Samtidigt framkommer att stöd ska ges 

utifrån behov för den enskilde, dock framgår det inte vad dessa stödinsatser kan handla 

om. Olwig (2011) beskriver att det blir ett problem då hjälp och stöd ges utifrån vad 

beslutsfattare anser att de behöver och inte utifrån vad invandrare och flyktingarna 

egentligen behöver. Detta är också något som den Socialdemokratiska diskursen som 

Brekke och Borchgrevink (2007) funnit syftar till, att ha ett välfärdsamhälle men 

behoven ses utifrån invandrare som en gemensam grupp och inte till den enskilde 

individens behov. 

Enligt Olwig (2011) är ett problem med integrationsprogrammen att de 

handlar om att förändra flyktingar och invandrare för att de ska passa in i det rådande 

samhället. Egidius (2003) som skriver om Piagets begreppsförklaring gällande 

assimilation och den igenkännande typen av begreppet, är ett synsätt som återfinns 

gällande integration. Det assimilationistiska synsätt skulle kunna översättas med att "ta 

seden dit man kommer". Det nya, för vissa personer okända, kanske uppfattas svårt 

eftersom det inte känns igen och därför anses det vara lättare om alla blir lika, en 

svenskhet vill då uppnås då det är detta svenskarna känner till. Det blir motsägelsefullt 

eftersom svenskheten inte existerar på ett unisont sätt då svenskar är lika olika som 

invandrare, det finns inte en grupp svenskar som uppträder på ett likartat sätt, inom 

gruppen svenskar finns olika klasser och uppdelningar. Därför är detta inte ett gångbart 

synsätt. Handlingsplanerna skildrar en önskan om att invandrare ska ha kunskaper om 

det svenska samhället och ett svenskt sätt att leva men det står däremot inte att 

”svenskar” ska ha kunskaper om nya medborgares sätt att leva. Det framställs på ett sätt 

som kan liknas med assimilation då det förväntas av invandrare att de ska leva upp till 

detta för att de ska kunna integreras. Assimilation är också något som Brekke och 

Borchgrevink (2007) funnit, därav assimileringsdiskursen som innebär att invandraren 

måste ändra på sig och bli som svenskar. En annan diskurs som Brekke och 

Borchgrevink (2007) fann var strukturell diskriminering, som utgörs av att alla behöver 

anpassa sig till ett nytt gemensamt samhälle där alla ska få plats. Vilket vi också kan 

finna i handlingsplanerna, då det bland annat önskas attitydförändringar och ökad 

förståelse för invandrares förutsättningar i samhället för att alla ska ha möjlighet att 

integreras.   

Många av handlingsplanerna för integration behandlar diskriminering och 

lika behandlingsplaner, som är ett centralt tema för integrationspolitiken. Dokumenten 

tar även upp mångfald som syftar till respekt och tolerans. Då texten inte beskriver vad 
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detta kan gälla och står i sammanhang när dokumenten talar om utrikes födda är det lätt 

att anta att de syftar till att utrikes födda är eller bidrar till mångfalden. Står då utrikes 

födda för mångfalden och de som inte ska diskrimineras. Sverige/svenskar/svenskhet 

framställs därmed som den rätta normen. Handlingsplanerna framställer som önskvärt 

att invandrare ska behärska det svenska språket och ha kunskap om det svenska 

samhället och förståelse för svenskt sätt att leva. Detta för att bli delaktiga i arbets- och 

samhällslivet. Om dessa medborgare inte uppfyller det önskvärda kan detta ses som 

diskriminering på grund av bristande kunskaper i svenska språket och i det svenska 

samhället. 

Enligt De los Reyes och Kamali (2005) utgår samhällsplanering av 

integration angående människors ställningar i samhället utifrån ett samhälle fritt från 

klassmotsättningar, homofobi, rasism och sexism. Handlingsplanerna vi läst framhåller 

dock mångfald och ett samhälle fritt från diskriminering och rasism som ska möjliggöra 

integration. Fast det framkommer mest att integration ska skapas av att invandrare blir 

delaktiga och självförsörjande i samhället genom bland annat arbete och utbildning, 

varierande boendemiljöer, kunskap och information om integration och förändring av 

attityder. De los Reyes och Kamali (2005) tar vidare upp att det inte finns ett 

problematiserande perspektiv kring etniska olikheter i förhållande till maktstrukturer via 

samhällets funktionssätt och normer. Vilket vi också sett att det inte finns något större 

problematiserande perspektiv kring detta som är framträdande i handlingsplanerna. 

Visionerna som handlingsplanerna har tar inte alltid hänsyn till vilka problem som finns 

då integrationen behöver utvecklas.  

 

Metoddiskussion 

Vår metod hade med fördel kunnat vara mer strukturerad då vi först tänkte göra en 

diskursanalys och utgick till en början utifrån problem, orsaker och lösning. Vi bytte 

inriktning från diskursanalys till enbart textanalys någon vecka in i studien. Vi anser 

dock att inledningen med diskursfokus hjälpte oss att sätta oss in i texten på ett annat 

sätt än om vi inte hade tittat på texten utifrån problem, orsak och lösningsperspektiv. Då 

det var första gången som vi genomförde en textanalys var vi inte vana vid processen, 

vår okunskap har kanske påverkat att vi inte sett allt som en erfaren textanalytiker hade 

gjort. Vi anser ändå att det resultat vi fått fram stämmer väl överens med syftet som var 

att se hur kommunerna framställer integration. Vi försökte att inte lägga några 

värderingar i texternas framställning men vi är medvetna om att de erfarenheter vi bär 
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med oss kan ha speglat av sig i våra tolkningar. Vi har inte haft någon teoretiskt ansats i 

vår studie, vi anser inte heller att det behövs utifrån syftet. Dock hade det kanske blivit 

en annan dimension på analysen om vi tillämpat en teori på studien.  

 

Slutord 

Då de främlingsfientliga vindarna blåser allt kraftigare är integrationsarbetet en viktig 

del för att främja ett samhälle där alla får plats och där alla får vara den man är. För att 

integration ska bli lyckad krävs att alla samarbetar med en gemensam vision om att 

acceptera varandras olikheter. Genom att lyfta hur kommunerna framställer integration 

kan vi med denna studies resultat bidra med att belysa vilka synsätt som kan finnas 

kring integration, vilket är betydelsefullt för pedagogiska förhållningssätt. På vilket sätt 

integration framställs påverkar människor både omedvetet och medvetet och får effekter 

på hur yrkesverksamma förhåller sig till andra individer inom olika arenor som i skolan 

och på arbetsplatser. Vår förhoppning är att denna studie kan uppmana till reflektioner 

över hur man själv bidrar till att främja integration för alla människor.      

 

Framtida forskning 

Vi har i denna studie lyft hur integration framställs i några kommuners handlingsplaner. 

Överlag framkommer det att integration till stor del handlar om att ta tillvara på 

flyktingar och invandrares kompetenser, samt att de ska bli självförsörjande genom 

utbildning och arbete för att därmed bli delaktiga i samhällslivet. Då integration till stor 

del handlar om att delaktighet skall uppnås genom arbete, är en framtida 

forskningsfråga viktig för hur integrationsarbetet skall inkludera äldre människor, då 

denna grupp inte längre står till arbetsmarknadens förfogande.   
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