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Förord

Redaktörens förord
Den här rapporten är ett exempel på hur forskning i samverkan är en resurs 
som bidrar till en givande interaktion mellan forskare och de organisationer 
som ibland förs samman i det som kallas ”det omgivande samhället”. Sådan 
interaktion utgör ett stöd för att forskare blir uppmärksammade på vad som 
utgör efterfrågat kunskapsstöd för olika organisationer i deras arbete för att 
möta samhällsutmaningar. 

Mer konkret har den här rapporten sin upprinnelse i tidigare 
forskningsprojekt i samverkan med Arbetsförmedlingen inom fältet för 
integrationsfrågor. Detta har redovisats i två tidigare CKS-rapporter; 
Kunskapsutveckling som etablering, författade av Erik Eriksson (2017); De 
professionella och etableringsuppdraget, författade av Kerstin Johansson 
(2018). Den kommunikation med olika samhällsaktörer som rapportens 
författare, som är Erik Eriksson, blev involverad i genom detta arbete har 
utgjort motivet till att arbeta fram denna rapport som omfattar en bred 
litteraturöversikt över perspektiv på integration och hur detta har påverkat 
hur samhällsinsatser utformats för att uppnå integration. Med denna 
bakgrund hoppas vi att den här rapporten bidrar till relevant kunskap för 
de organisationer som arbetar med integrationsfrågor och att den ligger till 
grund för en fortsatt kommunikation och erfarenhetsutbyten mellan forskare 
vid CKS och aktörer inom det här fältet.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.

Författarens förord
Under min tid som postdoktor på Centrum för kommunstrategiska studier 
(CKS) undersökte jag mellan 2016 och 1018 hur Arbetsförmedlingen jobbade 
med att utveckla sitt etableringsprogram för nyanlända invandrare. Genom 
studien fick jag god insikt i de behov som nyanlända upplever liksom en 
översikt över det arbete som bedrevs i programmet. Under den här tiden 
satte jag mig också in i en stor mängd forskning kring integration. Efter att 
min studie var färdig har jag varit ute i olika offentliga organisationer och 
diskuterat med anställda om integrationsarbete, och har då ofta fått frågan 
om det inte finns någon lättillgänglig kunskapsöversikt eller rapport där 
frågan om integration sammanfattas. Mitt svar blev att det finns väldigt 
mycket forskning om frågor som berör integration, men att denna kunskap 
kanske inte alltid är lätt att överskåda eller att ta till sig. Därför föddes tanken 
om denna rapport. Texten tar utgångspunkt i det jag lärt mig om integration 
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och etablering under den tid jag studerat fenomenet, och ambitionen har 
varit att sammanfatta de breda linjerna inom den svenska forskningen om 
integrationsarbete. Förhoppningen är således att denna text ska ge läsaren en 
överskådlig ingång till frågan om integrationsarbete, och därigenom vara ett 
stöd i offentliga organisationers strategiska arbete.

Många personer har på olika sätt bidragit till denna rapport och jag 
vill tacka Vanna Nordling och Brita Hermelin för initierade läsningar som 
förbättrat innehållet. Ett speciellt tack riktas också till Oskar Sjöberg som 
under sin praktik på CKS våren 2017 inledde det omfattande arbetet med att 
kartlägga den tillgängliga forskningen på området. Oskars arbetsinsats blev 
en bred och stabil grund att stå på när jag ett år senare inledde skrivandet av 
denna rapport.

Erik Eriksson
Biträdande lektor, Centrum för kommunstrategiska studier. 
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Sammanfattning
Syftet med rapporten är att via en genomgång av det svenska forskningsläget 
belysa centrala erfarenheter från tidigare integrationsarbete. Dessa 
erfarenheter är viktiga att ha i åtanke för att utforma ett ändamålsenligt 
och strategiskt arbete med integration och stödinsatser till nyanlända. I 
följande sammanfattning lyfts några av rapportens viktigaste slutsatser och 
policyimplikationer fram. Alla de punkter som tas upp här diskuteras på ett 
fördjupat sätt genom kapitel fyra, fem och sex i rapporten.

• Det befintliga kunskapsunderlaget påvisar vikten av att begreppet 
integration inte reduceras till arbetsmarknadsetablering, utan även 
förstås i termer av tillhörighet och delaktighet i samhällets alla 
områden. Insatser bör därför vidgas bortom språkinlärning och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

• Genom ett holistiskt perspektiv där stödinsatserna tar hänsyn till den 
nyanländes hela livssituation, behov och intressen – liksom utgår från en 
syn på individen som kapabel och motiverad – kan integrationsarbetet 
bli mer ändamålsenligt. Frågor om exempelvis hälsa, boende och social 
integration måste förstås som tätt förknippade med, och grundläggande 
förutsättningar för, arbetamarknadsetablering. 

• Vad gäller insatser riktade till enskilda nyanlända visar erfarenheten 
att meningsfullheten och individanpassningen i insatserna behöver 
stärkas, liksom vikten av att insatserna är kvalificerade, integrerade 
(sammanhållna) och fokuserade. Att möjliggöra för en långsiktig 
planering för individens etablering i samhället är också centralt, och i 
detta är förbättrade möjligheter till grundläggande vuxenutbildning och 
validering av befintlig kunskap viktiga utvecklingsområden. 

• Integration är en fråga som berör alla i samhället. Utöver den enskilde 
individen är därför det offentliga, civilsamhället och näringslivet alla 
viktiga aktörer i arbetet med att uppnå integration. Alla aktörer kan 
genom sitt engagemang bidra till att understödja och möjliggöra 
integration. I detta har samverkan mellan olika offentliga aktörer, 
liksom mellan det offentliga och övriga samhället lyfts fram som en 
framgångsfaktor.

• Inom det offentliga har ansvaret för integrationsarbetet varierat över 
tid, och administrativt finns just nu en relativt tydlig ansvarsfördelning 
mellan stat och kommun. Staten är ytterst ansvarig för mottagandet 
av nyanlända och bedriver detta arbete genom Arbetsförmedlingens 
etableringsprogram. I etableringsprogrammet bidrar kommunerna 
genom att anordna svenska för invandrare och samhällsorientering. I 
praktiken suddas dock gränser för ansvaret ofta ut. Detta beror bland 
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annat på att enskilda nyanlända kan ha behov av stöd även efter att 
statens ansvar upphör. Det beror också på att integration är en generell 
fråga som berör (lokal) politik och förvaltning inom en rad områden, 
som går utanför det individarbete som Arbetsförmedlingen bedriver i 
etableringsprogrammet. 

• Arbetsmarknadspolitiska individinsatser är centrala, men bör kombi-
neras med individinsatser på andra områden och med insatser som 
riktas mot de strukturella och kontextuella förhållanden som hindrar 
integration. Strukturella insatser kan exempelvis handla om initiativ 
som gynnar sammanhållning och motverkar främlingsfientlighet, 
att möjliggöra för nyanlända att på ett jämlikt sätt ta del av välfärden 
och samhällets sociala arenor, liksom att skapa vilja och incitament 
för arbetsgivare att anställa invandrare. För att skapa hållbar 
arbetsmarknadsetablering är det i relation till arbetsgivare angeläget 
att jobba aktivt för att skapa reguljära arbetstillfällen snarare än 
överutnyttjande av subventionerade anställningar. 

• En tydlig utmaning i arbetet med integration är att implementera 
sådana insatser i en samtid som präglas av ökande polarisering, 
främlingsfientlighet och krav på ”hårdare tag” gentemot invandrare. Inte 
desto mindre är just sådana insatser centrala för att vända denna trend 
och skapa ett samhälle där sammanhållningen ökar snarare än minskar.
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1. Inledning
Under framförallt 2015 tog Sverige emot ett förhållandevis stort antal 
asylsökande flyktingar, varav många beviljades permanenta uppehållstillstånd. 
Cirka 300 000 flyktingar inklusive anhöriga fick mellan 2014 och 1017 
uppehållstillstånd. Mottagandet kommer dock minska kraftigt i och med att 
asyllagen skärptes 2016 (se lag 2016:752).1 Den nya grundregeln är nu att enbart 
tillfälliga uppehålls beviljas, vilka omprövas var trettonde månad. Dessutom 
begränsas möjligheten till anhöriginvandring och familjeåterförening kraftigt 
i den nya lagen.

De individer som beviljas uppehållstillstånd har ofta behov av olika 
typ av stödstrukturer för att bli en del av samhället och etablera sig på 
arbetsmarknaden. Kommunen och statens roll i detta arbete har varierat 
över tid, men sedan 2010 är Arbetsförmedlingen – genom det så kallade 
etableringsprogrammet2 – huvudansvarig för de insatser som bereds 
nyanlända.3 Etableringsprogrammet erbjuds alla nyanlända under deras 
första två år i landet och innehåller stöd till arbetsmarknadsetablering, 
språkundervisning och samhällsorientering. Utöver dessa tre obligatoriska 
delar kan även andra typer av aktiviteter förekomma som på olika sätt avser 
att underlätta integration. Även om staten genom Arbetsförmedlingen 
ansvarar för att samordna insatserna och har den primära kontakten med 
de nyanlända, så är respektive kommun ansvarig för att tillhandahålla den 
språkundervisning och samhällsorientering som programmet innehåller.4 

Utöver etableringsprogrammet uppfattar många kommuner ett behov 
av ytterligare insatser för att stödja nyanlända, inte minst efter det att 
individerna blir utskrivna från etableringsprogrammet och då är hänvisade 
till kommunerna för fortsatt stöd (se Alfredsson 2017:8). Vid sidan av staten 
och kommunerna engagerar sig dessutom ett flertal andra aktörer för att 
bereda stödinsatser för nyanlända. Sjukvården har på olika sätt försökt göra 
anpassningar för att tillmötesgå denna målgrupp (se Socialstyrelsen 2015; 
SKL 2017a) och i civilsamhället anordnas olika typer av sociala insatser som 
syftar till att bidra till integration och sammanhållning (se t.ex. Jönsson och 
Scaramuzzino 2016:14; Lindroth 2017; Turunen och Weinryb 2017). Också 
den privata sektorn har en viktig roll att fylla, och även i näringslivet finns 

1 Lagen började gälla retroaktivt från 25 november 2015.
2 Innan 2018 kallades etableringsprogrammet för etableringsuppdraget och reglerades av en särskild 

lagstiftning (Lag 2010:197).
3 Den här rapporten har en huvudsaklig avgränsning till att diskutera insatser för individer som migre-

rat till Sverige nyligen, och därmed är ”nyanlända”. Forskning kring migration i allmänhet och grupper 
som invandrat till Sverige för länge sedan kommer bara beröras för att åskådliggöra mer långsiktiga 
perspektiv och strukturella frågor. Det är dock svårt att avgränsa begreppet ”nyanländ”. I politisk men-
ing reserveras begreppet primärt till att gälla de första två åren en individ befinner sig i landet, vilket 
har implikationer för hur länge särlösningar i form av specifika insatser anses motiverade. Begreppet 
kan dock problematiseras, bland annat utifrån att det är svårt att koppla detta till en absolut tidsgräns 
som inte tar individers faktiska omständigheter i beaktande. 

4 I praktiken upphandlas många av aktiviteterna i etableringsprogrammet, vilket innebär att det finns 
stor mängd privata utförare som agerar inom programmet runt om i Sverige.
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initiativ som syftar till att underlätta framförallt arbetsmarknadsetablering 
(se t.ex. MUCF 2015; Rotary Sverige 2017; Mitt liv 2018). I samhället som 
helhet bedriver alltså en mängd aktörer en lång rad olika insatser som på 
olika sätt syftar till att stödja nyanlända och bidra till integration. Den här 
rapporten sätter sökarljuset på detta arbete och diskuterar de olika aktörernas 
respektive roller och ömsesidiga relationer. 

Textens syfte och målgrupp
Det sentida asylmottagandet har inneburit att både stat, region och många 
kommuner har intensifierat sitt arbete med integration och etablering av 
nyanlända. Många anställda i olika delar av den offentliga förvaltningen jobbar 
praktiskt med dessa frågor och i den kommunala verksamheten har det blivit 
allt vanligare att tillsätta centrala befattningar som integrationssamordnare 
eller integrationsstrateger. Samtidigt är det en utmaning att bedriva 
integrationsarbete på ett adekvat och strategiskt sätt så att det verkligen bidrar 
till önskvärda effekter. Inte minst för olika kommuner kan förutsättningarna 
för arbetet variera beroende på lokala förutsättningar. Syftet med den här 
rapporten är att med utgångspunkt i aktuell forskning ge läsaren ett överskåd-
ligt helhetsperspektiv på frågan om integration. Rapporten kan ses som en 
strukturerad översikt över tillgänglig svensk forskning om integrationsarbete 
och förhoppningen är att bidra till en ökad förståelse för fältet; dess förändring 
och olika aktörers föränderliga roll i integrationsarbetet. Tanken är också att 
ge verktyg för att arbeta strategiskt med att främja integration. Målgruppen 
för rapporten är i första hand personer som jobbar med frågor om integration 
och stöd till nyanlända på strategisk nivå inom det offentliga. Men även 
den som är allmänt intresserad av integrationsfrågor eller jobbar med detta 
professionellt, politiskt eller ideellt kan förhoppningsvis läsa rapporten med 
behållning.

Fokus för rapporten är integrations- och etableringsinsatser riktade till 
vuxna personer som erhållit uppehållstillstånd. Detta har varit en vägledande 
avgränsning i den litteratursökning som gjorts inför rapportskrivandet. 
Således behandlas forskning som rör barn, ungdomar eller asylsökande 
– samt personer som uppehåller sig i landet utan formellt tillstånd – bara 
kortfattat. Avgränsningen innebär även att forskning på närbesläktade 
områden kring etnicitet, migration och asylfrågor bara berörs när detta 
knyter an till konkret integrationsarbete. Eftersom synen på och arbetet 
med integration är kontextbunden, inte minst genom den lagstiftning som 
är aktuell, fokuserar rapporten på Sverige och svenska förhållanden. Detta 
innebär att framställningen också har avgränsats till forskning som berör 
integrationsarbete i Sverige. Internationell forskning lyfts enbart fram i 
enstaka avsnitt för att sätta den svenska kontexten i perspektiv. Avgränsningen 
till svensk forskning gäller dock inte i det teoretiska avsnittet i kapitel 2, där 
den vägledande principen snarare varit att lyfta fram centrala teoretiker för 
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att förklara begreppen integration och etablering.
Framställningen syftar inte till att redogöra för all tillgänglig forskning 

om integration5 eller att beskriva specifika arbetsmetoder. Snarare är texten 
tänkt att ge läsaren en helhetsbild och ingångar till att förstå arbetet med 
integration av nyanlända. Grundat i forskning lyfter rapporten fram ett 
antal centrala aspekter och återkommande teman i forskningsfältet, för 
att därigenom underlätta ett strategiskt arbete med att främja integration. 
Texten bygger primärt på akademisk forskning, men tar även upp tillgänglig 
kunskap från exempelvis utvärderingar, statliga utredningar och offentliga 
myndighetsrapporter. För att förtydliga resonemangen använder jag på några 
ställen också utdrag från intervjuer jag gjort i mina egna studier. Den som 
vill läsa närmare om denna forskning, dess metod och kontext hänvisas till 
rapporten ”Kunskapsutveckling som etablering” (Eriksson 2017). 

Disposition
I kapitel 2 ges en teoretisk redogörelse för begreppen integration och 
etablering, liksom närbesläktade begrepp. I kapitel 3 beskrivs den svenska 
integrationspolitikens utveckling. Kapitel 4 tar upp olika vägar till att nå 
integration, och diskuterar vad som är mål och medel i arbetet med integration 
och etablering. Här argumenteras för ett holistiskt perspektiv. Kapitel 5 är 
rapportens längsta och behandlar olika aspekter av integrationsarbete; (I) 
politik och strukturella insatser,6 (II) vägledning, information och socialt stöd, 
(III) Utbildningsinsatser, liksom (IV) arbetsmarknadsorienterade insatser. 
Rapporten avslutas i kapitel 6, genom en slutdiskussion som innehåller 
sammanfattande kommentarer och policyimplikationer.

5 Även om denna rapport tar upp väsentliga aspekter av forskningen kring integration och etablering – 
och även delvis från besläktade ämnen som migrationsstudier – är mängden kunskap så stor att detta 
inte ska ses som en heltäckande forskningsöversikt.

6 I detta stycke behandlas även relationen mellan integrationspolitik och asylpolitik.
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2. Vad menas med integration och etablering?

Integration
I Sverige har begreppet integration – kanske sedan invandringspolitiken 
1997 bytte namn till just integrationspolitik – blivit starkt knutet till frågan 
om invandrares införlivande i det svenska samhället och kulturen. Trots att 
staten velat undvika assimileringspolitik pratas det ofta i termer av att det 
är invandrare som ska integreras i det svenska samhället (Gustafson 2004; 
de los Reyes och Kamali 2005). Teoretiskt har integration snarare förståtts 
som att individer och grupper skapar bindningar till varandra, vilket då inte 
behöver ha något med invandring, etnicitet eller ”kultur” att göra.7 Robert D. 
Putnam (1993) förstår exempelvis integration som social sammanhållning 
och de sociala bindningarna mellan individer i samhället. I ett ”integrerat 
samhälle” är dessa band mellan människor och samhällsgrupper starka, 
vilket anses skapa en generell trygghet, tillit och solidaritet (Putnam 1993, 
2000). Här innebär integration alltså inte likhetsskapande eller anpassning, 
utan att individer och grupper − oavsett likheter och skillnader − är aktivt 
delaktiga och känner tillhörighet till en sammanhållen helhet: till samhället 
eller ”samhällsgemenskapen” som det formuleras i de integrationspolitiska 
målen (se prop. 1997/98:16). Sådan social sammanhållning kan ses som en 
förutsättning för ett stabilt och välfungerande samhälle (Eriksson och Fölster 
2014; Petersson och Davidsson 2016), och Stigendahl (2019) understryker att 
social jämlikhet är en central förutsättning för samhällelig sammanhållning. 
Om socialt avstånd istället för social närhet präglar relationerna mellan 
grupper i ett samhälle undergräver detta däremot möjligheten till 
moraliskt ansvarstagande för varandra, vilket skapar grogrund till motvilja, 
förfrämligande och främlingsfientlighet (Bauman 1994:252). 

I förhållande till flyktingmottagande gör Vanessa Johnston m.fl. (2009) 
följande definition av begreppet integration:

While recognizing that the term ‘integration’ is a vague and con-
tested term (Castles et al., 2003), here we define it as the process 
whereby refugees are able to fully participate in all sectors of so-
ciety and have a stake in the host society (Gray and Elliot, 2001). 
Integration is a process which starts from the day of arrival and is 
regarded as a two-way phenomenon; requiring adaptation on the 
part of the newcomer, but also by the host society (Castles et al., 
2003). /…/ Moreover, it is a multidimensional concept in that it 
relates both to structures which allow for the actual participation 
in all aspects of economic, social, political and cultural life of the 

7 Integration är ett mångfacetterat teoretiskt begrepp, som preciserats på fler sätt än vad som är möjligt 
att redogöra för i den här skriften. Det som presenteras i denna text är den teoretiska förståelse av inte-
gration som jag tar avstamp i. Se exempelvis Gustafson (2004:36ff) för en mer utförlig översikt över 
begreppet integration. 
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host country and to refugees’ own perceptions of their acceptance 
by and their inclusion in the host society (ECRE, 1999). (Johnston 
m.fl. 2009:194)

Den här (långa) definitionen påvisar begreppets komplexitet, och betonar 
delaktighet i alla aspekter av samhället liksom upplevelsen av tillhörighet. 
Här lyfts också fram att integration inte är en angelägenhet för den enskilde 
individen, utan något som rör hela befolkningen. Sammantaget står de tre 
begreppen sammanhållning, delaktighet och tillhörighet i centrum för 
förståelsen av integration i den här rapporten. Som det formuleras här innebär 
integration också delaktighet i alla aspekter av samhället. Angående detta 
förtydligar Diaz (1993) att integration har ett flertal olika sammanlänkande 
dimensioner, så som social integration, politisk integration, kommunikativ 
integration, liksom integration på bostads- och arbetsmarknaden.

En annan fråga som står högt på den politiska dagordningen i Sverige 
handlar om att motverka segregation (se t.ex. Lilja och Pemer 2010; dir. 
2017:33). Likt integration behöver begreppet segregation inte ha något 
med etnicitet eller invandring att göra, men etnisk segregation har fått 
stort utrymme i den sentida debatten och forskningen (se t.ex. Magnusson 
Turner 2008; Andersson m.fl. 2016). En kontext som präglas av segregation 
innebär att olika grupper eller kategorier av människor befinner sig särskilda 
från varandra (ofta i termer av boende), och segregation kan förekomma 
med utgångspunkt i kategorier som exempelvis kön, klass, ålder eller andra 
demografiska, socioekonomiska eller sociala kategorier (se Molina 1997:37ff; 
Urban 2018). Irene Molina (1997) understryker att etnisk boendesegregation 
inte uppstår på grund av etniska eller kulturella egenskaper, utan snarare 
beror på maktskillnader, materiella förutsättningar och positioner i samhället. 
När det talas om segregation leds tankarna ofta till de grupper som behäftas 
med svårigheter; till ”utanförskapsområden” eller ”utsatta stadsdelar”. Men 
som Susanne Urban (2018:65f) poängterar är det inte enstaka stadsdelar som 
är segregerade: det är städer som är segregerade. Den välmående stadsdelen 
med hög grad etniska svenskar med höga inkomster är lika segregerad som 
en stadsdel med hög grad av invandrare och/eller låginkomsttagare, och i 
regel drivs segregationsprocessen primärt av de resursstarka gruppernas 
beteendemönster (Andersson 2008). 

Även om integration och segregation står i kontrast till varandra är de inte 
direkta motsatsord, och de utesluter inte varandra. Det integrationsarbete 
som den här rapporten berör handlar primärt om att nyanlända ska uppnå 
en grundläggande tillhörighet och plats i samhället, på arbetsmarknaden 
och på bostadsmarknaden. På denna basala nivå kan exempelvis integration 
på bostadsmarknaden innebära ett inneha en varaktig och adekvat 
bostad. Men även när en sådan grundläggande integration är uppnådd 
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kan bostadsmarknaden fortfarande vara segregerad i den meningen att 
utrikesfödda till övervägande del bor i vissa specifika områden. På samma 
sätt kan en nyanländ vara integrerade på arbetsmarknaden i meningen att 
de har en anställning, trots att arbetsmarknaden fortfarande är segregerad 
i meningen att invandrare och svenskfödda arbetar inom olika sektorer eller 
med olika typer av arbeten (se t.ex. Åslund och Nordström Skans 2010). 
Här är invandrare oftare − och oavsett formell kompetens och utbildning 
− hänvisade till låglöneyrken och arbetsmarknadssegment med otrygga 
anställningsförhållanden (Vesterberg 2011; Eriksson 2011; Katz och Österberg 
2013; Andersson Joona m.fl. 2014). Vissa dimensioner av ojämlikheter 
i befolkningen kan alltså upprätthållas och fortleva även långt efter att 
integration i mer basal eller instrumentell mening har uppnåtts. Att försöka 
motverka sådan segregation och bestående ojämlikheter inom befolkningen 
är en angelägen uppgift (Nekby 2002; Andersson m.fl. 2010; Bråmå 2010; 
Åslund och Nordström Skans 2010; Dahlstedt 2018), men inte den primära 
fråga som den här rapporten behandlar.

Andra närbesläktade teoretiska begrepp som förekommer i forskningen, 
liksom på senare tid även i den politiska och mediala debatten, är exkludering 
och inkludering (se Petersson och Davidsson 2016). Dessa begrepp tangerar 
begreppen integration och segregation, men lägger större tonvikt på de 
sociala processer, förhållanden och kategoriseringar som skapar inkludering/
exkludering i samhället. Förståelsen av dessa begrepp är bred, där vissa betonar 
individen eller gruppens karaktäristik för att förklara (och avhjälpa) exkludering, 
medan andra framhåller strukturella processer och övergripande normsystem 
(exempelvis diskriminering med utgångspunkt i patriarkala, rasistiska och 
ekonomiska maktstrukturer) som förklarings- och lösningsmodell (se Viet-
Wilson 1998; Molina 2008; Petersson och Davidsson 2016:19ff). 

Etablering
Även om integrationspolitik är det gängse begreppet för att benämna 
det politikområde som har med mottagande av nyanlända att göra så har 
integrationsfrågan sedan 2010 allt mer formuleras i termer av etablering. 
Skiftet i terminologi genomfördes i samband med att den dåvarande 
borgerliga regeringen ville öka fokus på arbetsmarknad i integrationsarbetet 
( jfr arbetsmarknadsetablering). Samtidigt övergick ansvaret för insatser till 
nyanlända från kommunerna till Arbetsförmedlingen.

Rent språkligt innebär begreppet etablering enligt Svenska Akademins 
ordbok att ”slå sig ned, taga sin bostad (någonstädes)”, att ”bereda (någon) 
en säker, tryggad ställning” och ”grundandet av en säker och oavhängig 
framtid.” Begreppet etablerad ges här innebörden att vara ”rotfästad och 
stadgad” liksom att ”ha en självständig ställning” och ”försörja sig själv [och 
vara] oberoende”. Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet ”etablerad” 
också att någon har ”nått visst (högt) erkännande inom sitt område”. Att vara 
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etablerad i samhället skulle alltså innebära att ha uppnått erkännande som 
legitim aktör liksom att ha en tryggad och oberoende ställning. 

Just dimensionen av erkännande är central också i den teoretiska definition 
av etablering som förts fram av Elias och Scotson (1999) i den klassiska texten 
Etablerade och outsiders. I studien undersöker författarna relationerna mellan 
grupper av tidigare boende och nyinflyttade i en brittisk förort. De ”etablerade” 
var väl förankrade på platsen och hade genom långvariga relationer och ett 
”gemensamt förflutet” skapat en kollektiv identifikation med varandra och 
platsen. Just hur länge en grupp befunnit sig på en plats är centralt för Elias 
och Scotsons etableringsbegrepp, och något som skapar ett maktövertag 
i förhållande till nykomlingar (vilka blir en grupp först när de kommer till 
platsen, men som saknar ett gemensamt förflutet både på platsen och i form av 
tidigare relationer till varandra). Trots stora likheter i klass och etnicitet visar 
Elias och Scotson hur de etablerade konstruerade sig själva som högre stående 
genom identifikation med de mest moraliska och laglydiga individerna inom 
sin egen grupp, medan de nyinflyttade konstruerades som lägre stående och 
omoraliska genom att denna grupp av ”outsiders” regelmässigt identifierades 
med de minst moraliska och laglydiga individerna inom denna grupp. På 
så sätt skapades en moralisk uppdelning mellan etablerade och outsiders 
som bidrog till intern sammanhållning inom den etablerade gruppen, 
men samtidigt utestängde gruppen som identifierades som outsiders från 
tillhörighet i samhället. Att vara etablerad i samhället innebär utifrån den 
här teoretiska utgångspunkten att vara en av dem som erkänns och förstås 
som tillhörande platsen och den grupp som ”hör hemma”. Elias och Scotson 
visar att denna position kan vara mycket svår att uppnå för människor som 
kommer nya till en plats, vilket kan förklara varför invandrare ofta avkrävs 
olika former av bevis på att de är hängivna det nya samhället (Wright 2008; 
prop. 2009/10:60, s. 31; Schierup och Ålund 2011:58; Fernandes 2015). 
Flera andra teoretiker har på liknande sätt påvisat hur konstruktionen av ett 
internt, etablerat och nationellt ”vi” möjliggör konstruktionen av ”den andre” 
som hotande och farlig (Hall 1997; Bauman 1994; de los Reyes och Kamali 
2005; Kamali 2006), vilket kan ta sig uttryck i rädsla, avståndstagande och 
antipatier (se Tigervall 2018).

För att återknyta till den politiska och offentliga terminologin, där integration 
allt mer ersätts av eller görs synonymt med etablering, bör det påtalas att 
”etablering av nyanlända” i den politiska terminologin inte primärt handlar 
om att bli etablerad i samhället i Elias och Scotsons mening. De offentliga 
integrationsinsatserna handlar inte heller primärt om att skapa integration i 
termer av social sammanhållning eller samhällstillhörighet (se Qvist 2012:125). 
Etableringsprogrammet syftar till att göra individer självförsörjande, och 
politiskt definieras ”etablering” således snarast som att vara etablerad på 
arbetsmarknaden (se prop. 2009/10:60; Larsson 2015). En sådan etablering 
behöver däremot inte innebära att individen eller gruppen är etablerad eller 
integrerad i samhället i stort. Jag återkommer till detta i kapitel fyra. 
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3. Integrationspolitikens utveckling
Den svenska invandringspolitiken utvecklades under 1970-talet och statens 
hållningen i frågan har skiftat över tid i linje med de politiska och samhälleliga 
idéströmningarna (se t.ex. Dahlström 2004; Larsson 2015; Nielsen 2016). 
Det var först i början av 1960-talet som människor i större omfattning 
började flytta till Sverige, då för att arbeta i den växande industrisektorn. De 
som kom under denna period hade i regel sysselsättning redan vid ankomsten 
och bosatte sig vanligen under kortare perioder, för att sedan flytta tillbaka 
till sitt hemland. Under denna period uppfattade staten därför inget behov 
av en specifik politik beträffande utrikesfödda. De individer som faktiskt 
bosatte sig permanent förväntades assimileras in i det svenska samhället – 
dels genom det omfattande välfärdssystemet, dels genom aktivt deltagande 
på arbetsmarknaden. Avsaknaden av invandringspolitik under denna tid kan 
också förklaras med att det framförallt var individer från nordiska länder och 
Europa som invandrade, vilka inte uppfattades som kulturellt avvikande i 
samma utsträckning som senare tiders flyktingar. 

Invandrarpolitiken 1975–1997
Förändringarna i FN:s flyktingkonvention 1967 liksom den omfattande 
oljekrisen 1973 gjorde att migrationsmönstren förändrades, och fler personer 
migrerade till Sverige som flyktingar. I början av 1970-talet skedde också 
förändringar på arbetsmarknaden som innebar en högre grad av specialisering. 
För att kvalificera sig till de nya arbetstillfällena efterfrågades högre grad 
av formella kompetenser och språkkunskaper liksom insikt i den svenska 
samhälls- och arbetskulturen (Södergran 2000). Detta ledde till att staten för 
första gången utformade en politik riktad speciellt till att stödja invandrare (se 
SOU 1974:69). Politikområdet kallades för invandrarpolitik och Dahlström 
(2004, 2007) menar att denna politik utgick från en ”mångkulturell modell”, 
vilket innebär att invandrade minoriteter ska ges möjlighet att behålla sin 
kulturella och etniska identitet men samtidigt ges samma förutsättningar som 
övriga i samhället. Olika invandrargrupper och etniska svenskar skulle leva i 
samförstånd oavsett sina kulturella skillnader. Fortfarande förväntade man 
sig också att många invandrare efter en tid i Sverige skulle återvända till sina 
ursprungsländer, och möjligheten att upprätthålla sin ursprungliga kulturella 
identitet avsåg att underlätta återvändandet.  Politiken byggde samtidigt på 
”säråtgärder” som speciellt riktades mot invandrare som grupp för att hjälpa 
dessa att anpassa sig till den svenska kontexten. 

Integrationspolitiken 1997–2010 
Även om invandringspolitiken haft som målsättning att möjliggöra för 
invandrare behålla sin etniska och kulturella identitet riktades under 1990-talet 
kritik mot att politiken trots allt inriktats mot assimilation genom sitt fokus 
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på säråtgärder riktade till invandrargruppen (Riksrevisionen 2005). Politiken 
ansågs ha bidragit till att skapa ett ”vi-och-dom” där invandrargrupper 
förknippades med ”annorlundaskap” (prop. 1997/98:16, s. 17f; jfr Montesino 
2015). År 1997 antogs därför en ny inriktning på politikområdet – som nu 
kom att kallas integrationspolitik – där syftet var att begränsa säråtgärderna 
för att istället fokusera på generella insatser för att möjliggöra samhälleligt 
deltagande på lika villkor för alla etniska grupper (se prop. 1997/98:16, s. 
20f). Säråtgärder skulle enbart förekomma under en begränsad period för 
invandrare som var helt nyinflyttade. Här accentuerades för första gången 
uppdelningen mellan åtgärder riktade specifikt till nyanlända och övrig 
integrationspolitik. Tre nya målsättningar antogs för integrationspolitiken. 
Att verka för:

• lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund, 

• en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, 

• en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för 
olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande 
demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara 
delaktiga i och medansvariga för. 

I den andra punkten länkas integrationsbegreppet explicit till betydelsen 
samhällsgemenskap, och ambitionen att föra en mer generell integrations-
politik knyter an till Putnams (1993, 2000) integrationsbegrepp. Istället för 
säråtgärder skulle politiken nu fokusera på att minimera diskriminering och 
andra hinder för delaktighet för grupper med annan etnisk bakgrund. Även om 
den mångkulturella modellen fortfarande togs som utgångspunkt (Dahlström 
2007) var målsättningen nu att inte betona skillnader: Alla individer skulle 
ses och behandlas som samhällsmedborgare, oavsett sitt etniska ursprung. 
Trots ambitionerna att kraftigt begränsa säråtgärderna visar Riksrevisionen 
(2005) att administrationen även efter integrationsreformen präglats till stor 
del av insatser riktade specifikt till invandrare. 

Samtiden och etableringsreformen
Under 2010-talet utvärderades utvecklingen efter integrationsreformen 
(Finansdepartementet 2007), och politiken ansågs inte ha varit tillräckligt 
verksam. Inte minst uppmärksammades att invandrare som grupp stadigt 
var överrepresenterade bland arbetslösa, att stödet till nyanlända inte var 
tillräckligt och att insatserna skiftade i omfattning, innehåll och kvalitet över 
landet (Andersson Joona m.fl. 2016). För att öka sysselsättningsgraden bland 
utrikesfödda och nyanlända invandrare betonade den borgliga regeringen år 
2009 i propositionen ”Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering- 
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egenansvar och professionellt stöd” att arbetslinjen skulle stärkas som 
ledstjärna i integrationspolitiken (Qvist 2012; Larsson 2015). 

Etableringsreformen (Lag 2010:197) lagstadgades den 1 december 2010 
i syfte att skapa en effektivare integrationsprocess som inriktades tydligare 
på nyanlända invandrare. Innan etableringsreformen hade kommunerna 
ansvarat för introduktionen av nyanlända invandrare, vilket innebar att 
kommunerna själva utformade lokala integrationsinsatser liksom beslutade 
om den ersättning nyanlända hade rätt till. I och med etableringsreformen 
förflyttades integrationsansvaret till staten som gav Arbetsförmedlingen det 
samordnande ansvaret. Genom att staten tog över skulle insatserna bli mera 
enhetliga över landet. Att just Arbetsförmedlingen fick det samordnande 
ansvaret var ett sätt att accentuera kopplingen mellan integration och 
arbetsmarknadsetablering (Larsson 2015). Qvist och Tovatt (2014) 
understryker att etableringsformen var en förvaltningsreform snarare än 
en integrationsreform eftersom de integrationspolitiska målsättningarna 
från 1997 inte förändrades. Däremot förändrades synen på hur målen 
skulle uppnås. Det var alltså insatsernas utformning och inriktning som 
reviderades. Tidigare hade integrationsinsatserna i större utsträckning riktats 
mot social inkludering, sammanhållning och att motverka diskriminering. 
Nu formulerades det betalda arbetet som lösningen på invandrares social 
exkludering. Enligt Andersson Joona m.fl. (2016:21) har det statliga 
övertagandet av introduktionsinsatserna haft en mindre statistiskt säkerställd 
positiv effekt på sannolikheten för nyanlända att etableras på arbetsmarknaden. 
Sannolikheten att vara anställd efter tre år var 2,7 procentenheter högre för 
individer som deltagit i etableringsuppdraget jämfört med individer som fått 
kommunala introduktionsinsatser.

Från och med 2018 omformulerades Arbetsförmedlingens etablerings-
uppdrag till ett ”etableringsprogram”, vilket upphävde den särskilda lag 
som dittills reglerade etableringsuppdraget och verksamheten likriktades 
med Arbetsförmedlingens övriga arbetsmarknadspolitiska program (se 
Lag 2017:584; Förordning 2017:819, 2017:820). Genom denna förändring 
har individens rättigheter i förhållande till myndigheten försvagats. För 
Arbetsförmedlingen innebar förändringen bland annat att myndigheten 
inte längre ansvarar för utbetalningarna av etableringsersättningen, liksom 
att möjligheten att utdela repressalier till individer som inte följer sin 
etableringsplan stärktes. Förhoppningen med den nya regleringen var att 
öka fokuset på arbete i verksamheten och att handläggarna skulle få mer tid 
att jobba med individarbete snarare än administrativa uppgifter (se vidare  
Statskontoret 2019).

Framtiden
Att de politiska formuleringarna och samhällets insatser på integrationsom-
rådet har förändrats över tid har inte bara med politiska och samhälleliga 
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idéströmningar att göra, utan speglar också arbetsmarknadsläget och 
anledningarna till att individer invandrar till Sverige. Även om lönearbete på 
senare år accentuerats som etableringens centrala målsättning och definieras 
som (vägen till) integration, har arbete alltid varit centralt. Att invandrare, 
liksom alla andra, ska vara i sysselsättning har varit en politisk målsättning 
under hela den period Sverige haft en strukturerad integrationspolitik. En 
delförklaring till den förändrade politiken handlar om att invandrare under 
framförallt 60- och 70-talen bestod av arbetskraftsinvandrare som kom till 
Sverige just för att det fanns arbetstillfällen. Att integrationsarbetet i en 
sådan kontext snarare fokuserade på andra saker än att stödja invandrarna 
att komma i arbete är därför logiskt (eftersom de redan hade arbete). I takt 
med att arbetsmarknaden förändrats (se Eriksson 2011:195f) samtidigt som 
de invandrare som söker sig till Sverige nu till större del består av asylsökande 
som flyr undan krig, gör att det faller sig relativt naturligt att insatserna mer 
än tidigare inriktas mot arbetsmarknadsetablering. Detta betyder dock på 
intet sätt att andra aspekter av integration – som exempelvis social och politisk 
integration (se Diaz 1993) – blir irrelevanta. 

I dagens debatt formuleras invandringen ofta som en utmaning, och i värsta 
fall som en belastning eller ett ”hot” mot samhället och välfärden. Samtidigt 
uppmärksammar många forskare och ekonomer att de senaste årens höga 
invandring har bidragit till Sverige goda ekonomiska konjunktur – detta 
eftersom invandringen ökar köpkraften och efterfrågan på varor och tjänster i 
landet (se t.ex. Eriksson och Fölster 2014; Dagens industri 2016; Nilsson och 
Nyström 2016; OECD 2017; Hansen 2018:134). Malmberg m.fl. (2016) menar 
vidare att invandringen på sikt inte är en utmaning, utan snarare en potentiell 
räddningen för den svenska välfärden. Ett verkligt hot mot det svenska 
välfärdssystemet har nämligen med landets stadigt åldrande befolkning att 
göra, vilken innebär att skatteintäkterna ständigt minskar i förhållande till de 
offentliga utgifterna (se även Kommittédirektiv 2017:13; Hansen 2018; Mörk, 
Erlingsson och Persson 2019). Genom invandring av individer i arbetsför ålder 
kan skatteunderlaget åter öka och arbetskraftsbristen i den offentliga sektorn 
åtgärdas (Malmberg m.fl. 2016; Nilsson och Nyström 2016; Hansen 2018). 
Invandring som fenomen, och än mindre invandrare som individer, bör alltså 
inte förstås som ett socialt problem eller en samhällsutmaning (Fernandes 
2015).8 

Den samhällsutmaning som kan kopplad till den sentida 
flyktinginvandringen handlar snarare om just integration. För att de 
nyanlända ska kunna bidra till ett fortsatt välmående samhälle är det 
centralt att dessa individer ges möjlighet att ingå i samhällsgemenskapen och 
etablerar sig på arbetsmarknaden. Det är givetvis först då som invandringen 
i nationalekonomiska termer kommer börja bidra till att ”rädda” den svenska 

8 Detta dessutom oaktat de moraliska imperativ som talar för att upprätthålla individers rättighet att 
söka skydd från krig.
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välfärden (Malmberg et al. 2016). I fråga om integration finns verkligen ett 
flertal utmaningar att adressera. Det ter sig relativt naturligt att den som 
kommer som flykting till ett land – utan tidigare kunskap om det nya landets 
språk, kulturella koder, samhällssystem eller förvaltningssystem – behöver 
tid och stöd för att bli en del av detta samhälle. Inte minst om personen har 
begränsad utbildning eller yrkeserfarenhet sedan tidigare. Det finns alltså 
behov av insatser som på olika sätt underlättar för nyanlända invandrare att 
närma sig både samhället och arbetsmarknaden. Resten av den här rapporten 
kommer att handla om just hur en sådan integration kan uppnås. När det 
gäller framtiden bör det även sägas att den nya asyllagstiftningen som infördes 
2016 (Lag 2016:752) kommer att ha konsekvenser för individers möjligheter 
att etablera sig i Sverige – dessa konsekvenser återstår att följa upp genom 
framtida forskning. 
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4. Olika vägar till integration

Arbetet i centrum – för alla
Ruth Levitas (1996; 2005) framhåller att integration i den samtida politiken 
har blivit närmast synonymt med att arbeta, och de insatser som riktas 
mot nyanlända har över tid blivit allt mer fokuserade på just deltagande på 
arbetsmarknaden (Qvist 2012). Delaktighet på arbetsmarknaden kan alltså 
ses som den primära politiska målsättningen för integrationsarbetet. Fokus, 
i alla fall på de säråtgärder som riktas specifikt till nyanlända, är att skapa 
arbetsmarknadsetablering, och etableringsprogrammets målsättning är att en 
nyanländ inom två år ska vara i sysselsättning (genom arbete eller studier) och 
därigenom självförsörjande (prop. 2009/10:60, s. 69). 

På samma sätt är arbetet av största vikt för de allra flesta nyanlända som 
kommer till Sverige. I intervjuer med nyanlända är det ofta just lönearbete 
som framhålls som den primära individuella målsättningen (se t.ex. Gustafson 
2004; Ikonen 2015; Arbetsförmedlingen 2017a; Sania Ali m.fl. 2018:168ff). 
Att arbeta framstår som en självklarhet och är kopplat till att skapa 
meningsfullhet i tillvaron, att upprätthålla en positiv självbild och en känsla 
av värde och värdighet (Ikonen 2015; Arbetsförmedlingen 2017a; Sania Ali 
m.fl. 2018). Bland dem som flytt till Sverige vill dessutom många tjäna pengar 
för att kunna stötta släktingar som fortfarande är kvar i ursprungslandet 
(Darvishpour m.fl. 2018), vilket för vissa kan upplevas som ett pressande krav. 
Många uttrycker – på gott och ont – att de kan tänka sig att ta vilket jobb som 
hest, så länge de får möjlighet att arbeta. Såhär berättade en person med lång 
samhällsvetenskaplig högskoleutbildning som jag intervjuade om sin första 
tid i Sverige:

Det viktigaste är, hela tiden tänker jag, att jag ska göra någonting, 
så det viktigaste är att jag jobbade /…/ jag jobbade som volontär 
på ABF, som lärare i svenska och engelska. Och jag jobbade också 
som lokalvårdare, städare, och den senaste tiden jobbade jag ock-
så som lagerarbetare på posten. Jag vill inte vänta på ett speciellt 
jobb som är bra, eller säga att det här jobbet är inte bra. Jag ville 
bara jobba, jag vill göra någonting istället för att bara vänta. (in-
tervju 2016-09-26)

De nyanlända som kommer till Sverige när i regel liknande förhoppningar om 
att få en anställning. Om dessa förhoppningar inte infrias, och individen efter 
omfattande engagemang och arbetssökande fortfarande inte getts möjlighet 
att etablera sig på arbetsmarknaden kan den initiala förhoppningen och 
optimismen med tiden däremot övergå till hopplöshet ( jfr. Ikonen 2015:43; 
Arbetsförmedlingen 2017a:17). 
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Insatser baserade på tilltro
Mahmood Arai m.fl. (1999) visar att arbete uppfattas som viktigare av 
utrikesfödda än av inrikes födda, liksom att utrikesfödda upplever arbetslös-
heten som mer påfrestande än vad inrikes födda gör (se även SOU 2005:56, s. 
287f; Integrationsverket 2003). Generellt kan alltså inte brist på motivation 
anföras som förklaring till nyanländas och utlandsföddas arbetslöshet, 
även om sådana negativa stereotyper förekommer i debatten (Fernandes 
2015:73f). Snarare kan utlandsföddas arbetslöshet förklaras med strukturella 
orsaker kopplade till exempelvis bostads- och arbetsmarknadens konstitution 
(Andersson Joona m.fl. 2016, 2017; Çelikaksoy och Wadensjö 2017); de 
ekonomiska konjunkturerna (Edin och Åslund 2001; Rooth och Åslund 2003; 
Erikson m.fl. 2007)9 liksom diskriminering på arbetsmarknaden (Carlsson 
och Rooth 2007; Eriksson och Lagerström 2012; Bursell 2014; Arai m.fl. 2015) 
och annan strukturell diskriminering (se de los Reyses och Kamali 2005; Arai 
m.fl. 2016; Schütze 2019). Det kan också handla om organisatoriska orsaker, 
så som orealistiska förväntningar på hur snabbt det ska gå för en nyanländ att 
komma i arbete (SKL 2017b:16; Arbetsförmedlingen 2017e:48f); missriktade 
politiska prioriteringar (Jönsson och Scaramuzzino 2016; Tibajev 2016; Scarpa 
och Schierup 2018); eller brist på tid, resurser och kunskap för att bedriva 
ett adekvat arbete (Fackförbundet ST 2012; Riksrevisionen 2014a; Larsson 
2015; Socialstyrelsen 2015). Även mer individuella orsaker är tänkbara, så 
som exempelvis fysisk eller psykisk ohälsa som hindrar aktivt jobbsökande 
(Lindencrona 2008; Larsson 2011; Socialstyrelsen 2015:10ff; Zdravkovic m.fl. 
2016; Tinghög m.fl. 2016) liksom avsaknad av adekvata nätverk, resurser och 
kompetenser för att nå ut på arbetsmarknaden (Finansdepartementet 2007; 
Nordström Skans m.fl. 2017:148ff).10 Sannolikt är det olika kombinationer och 
samvariationer av dessa olika orsaker som påverkar nyanländas integration 
och deltagande på arbetsmarknaden.

Givet utgångspunkten att flertalet vill komma i arbete är det centralt 
att insatserna bygger på en tilltro till denna vilja, och att de är utformade 
för att stödja individerna att uppnå (sin egen) målsättning att komma i 
sysselsättning. Om insatser däremot bygger på misstro eller misstänksamhet 
– vilket exempelvis kan ta sig uttryck genom hög grad av kontroll, sanktioner 
och disciplinering, liksom aktiviteter som fokuserar på att ”lära” invandrare 

9 Vad gäller konjunktursvängningar visar Arai och Vilhelmsson (2004) att invandrare löper dubbelt så 
stor risk som inrikes födda att bli arbetslösa vid en lågkonjunktur. Dessutom visar Cheung och Hell-
ström (2016) att inrikes födda återinträder på arbetsmarknaden mycket fortare än utrikesfödda efter 
en lågkonjunktur. 

10 Det ska förvisso inte förbises att vissa enskilda individer som invandrat kan ha lägre incitament att 
arbeta, och eventuellt kan kvinnor som kommer från kontexter där kvinnor inte förväntas förvärvsar-
bete framställas som en central grupp att jobba med. Oavsett dessa kvinnors individuella motivation, 
skulle de genom tidigare socialisation och socialt tryck kunna ha svårare att orientera sig mot förvärvs-
arbete ( jfr Szulkin 2012; Cheung och Hellström 2016:46f). Samtidigt vet vi från tidigare forskning 
att kvinnliga migranter möter specifika hinder i samhället som bygger på köns- och kulturbaserade 
föreställningar om “den andre” (Dahlstedt och Vesterberg 2017; Mulinari 2018), och att invandrarkvin-
nor på denna grund återskapas som en specifik problemkategori (Nielsen 2015), vilket i sig självt kan 
innebära ett centralt hinder för etablering.
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”svensk” arbetsmoral – finns det risk att insatserna snarast får negativa effekter 
( jfr Mattson 2004:123; Kamali 2006; Johnston m.fl. 2009). Abdulla (2017) 
visar i sin avhandling hur en kurs i samhällsorientering som var utformad på 
ett sätt som gjorde att de nyanlända som gick kursen upplevde sig ifrågasatta 
och misstänkliggjorde gjorde att kursdeltagarna i sin tur utvecklade en 
misstro och ovilja gentemot det svenska samhället. Sådana utfall bör givetvis 
undvikas. Om insatser utformas med utgångspunkt i en generell misstro 
gentemot individernas vilja att arbeta innebär det också att ett fåtal individers 
eventuella ovilja att arbeta generaliseras till att gälla gruppen invandrare som 
helhet, vilket bidrar till att konstruera invandrare som en moraliskt lägre 
stående ”outsidergrupp” – något som motverkar snarare än främjar integration 
( jfr Elias och Scotson 1999; de los Reyses och Kamali 2005; Kamali 2006).

Basen för ett integrerat samhälle är jämlikhet och synen på allas lika värde 
(Lindroth 2017; Stigendahl 2019). Forskare lyfter därför fram vikten av att inte 
uppfatta eller betrakta nyanlända som ett socialt problem eller som passiva 
mottagare av stöd (Lindencrona 2008:96; Fernandes 2015; Montesino 2015). 
En syn som bygger på att ”vi” hjälper ”dem” riskerar att återskapa skillnader 
mellan människor och motverka integration (de los Reyes och Kamali 2005). 
En central utgångspunkt i arbetet bör därför vara att förhålla sig till nyanlända 
som aktiva, delaktiga och kapabla aktörer (Lindencrona 2008:82). Detta 
betyder inte att nyanlända ska utelämnas till att som individer ta ansvar för 
att lösa de svårigheter de ställs inför – det finns en rad hinder mot integration 
som det offentliga behöver adressera genom insatser på både individ- och 
strukturnivå ( jfr Gustafson 2004:91ff; Lindencrona 2008:96; Lindroth 
2017). Däremot bör de kontextuella hindren mot integration och delaktighet 
– snarare än individerna – formuleras som ”problemet”, och de insatser som 
bereds bör utformas tillsammans med de nyanlända och på ett sådant sätt att 
de skapar möjligheter och resurser för individer att realisera sina intressen 
och rättigheter (Lindencrona 2008:96; jfr Nielsen 2015).

Att bredda perspektivet på integration och nyanländas behov
Det finns alltså en övergripande samstämmighet mellan de politiska 
målsättningar som satts upp för etableringsinsatserna och de nyanländas 
önskan: att komma i arbete. Denna gemensamma målsättning måste förstås 
i ljuset av den marknadslogik som genomsyrar samhället och det kollektiva 
medvetandet, där förvärvsarbete formuleras och upplevs som (det enda) 
sättet att leva och försörja sig, skapa mening i tillvaron och bli en fullvärdig 
människa och del av samhällsgemenskapen (Levitas 2005; Standing 2011; 
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Paulsen 2015).11 Diaz (1993) understryker förvisso att integration innefattar 
många dimensioner - så som exempelvis social integration, politisk integration, 
kommunikativ integration och integration på bostadsmarknaden – men det 
starka fokuset på arbete i den samtida politiska formuleringen av integration gör 
att dessa aspekter tenderar att hamna i skymundan i de offentliga insatserna. 

I mina egna och andras studier av nyanländas upplevelser lyfts däremot 
även andra aspekter av integration fram som centrala. Även om arbete 
och möjligheten till självförsörjning är den kanske viktigaste frågan för de 
nyanlända som vill etablera sig i Sverige, framhåller de även många andra 
behov och förhoppningar. Möjligheten (eller svårigheten) att hitta ett 
adekvat boende är en sådan central fråga (Boverket 2015; Zdravkovic m.fl. 
2016; Myrberg och Westin 2016; Arbetsförmedlingen 2017e:46f), och så är 
även hälsa (Larsson 2011; Socialstyrelsen 2015; Ikonen 2015; Zdravkovic 
m.fl. 2016). Inte minst den psykiska hälsan är en viktig aspekt (Lindencrona 
2008) då många som flytt från krig bär med sig traumatiska upplevelser från 
sitt ursprungsland liksom från flykten till Sverige (SKL 2016; Tinghög m.fl. 
2016; Gušić 2017). Också efter ankomsten till Sverige lever många i en vardag 
präglad av oro, ovisshet och hög mental press som påverkar individen negativt 
(Lindencrona 2008; Ekblad m.fl. 2012; Ikonen 2015; Beskow 2018:25ff). 
Den psykiska ohälsan bland flyktingar är på många områden avsevärt högre 
än bland inrikes födda (Kjellström m.fl. 2019). Många vittnar vidare om 
att de känner sig isolerade, att de har svårt att få svenska vänner och skapa 
relationer till majoritetssamhället (Ikonen 2015:34ff; Tinghög m.fl. 2016; 
Arbetsförmedlingen 2017a:21). 

Alla dessa aspekter av integration – att ha en trygg livssituation, ett 
fungerande boende, en god hälsa och att leva i ett meningsfullt sammanhang 
med relationer i samhället – påverkar också individens möjlighet till 
arbetsmarknadsintegration (se Engstrand och Vesterberg 2011; Bird och 
Wennerberg 2016; Eriksson 2017). Ur ett holistiskt perspektiv ( jfr Dahlgren 
och Whitehead 1991:11) kan det därför ses närmast som ett systemfel att inte 

11 Utifrån ett bredare perspektiv kan denna målsättning problematiseras. Arbetets centralitet i samhället 
och individens liv har på senare tid ifrågasatts starkt på flera goda grunder. Vissa forskare har gjort 
detta utifrån tydliga indikationer på att den globala arbetsmarknaden på grund av ny teknik och 
effektivisering inom en relativt snar framtid inte kommer kunna erbjuda meningsfullt lönearbeten 
till ens en merpart av världens befolkning. Denna framtidsprognos gör att en målsättning om full 
sysselsättning och förvärvsarbete som central inkomstkälla för medborgarna med tiden kommer att bli 
allt mer orealistisk, varför många forskare föreslår alternativa sätt att organisera samhället och fördela 
resurser bland befolkningen (se t.ex. Standing 2011; Frey och Osborne 2013; Brynjolfsson och McAfee 
2014; Van Parijs och Vanderborght 2017; Bruun och Duka 2018). Andra har påvisat det kapitalistiska 
marknadssystemets som ett centralt hot mot hela mänskligheten, där strävan efter oändlig tillväxt och 
ekonomisk vinst leder till överutnyttjande av jordens ändliga naturtillgångar liksom en miljöförstöring 
som äventyrar den nuvarande civilisationens framtid (se Ehrlich och Ehrlich (2013) för en översikt). 
För att skapa en långsiktig hållbarhet förespråkar dessa forskare ett globalt kulturellt skifte som bygger 
på en förändrad livsstil som inte är fokuserad på produktion och konsumtion av varor (och tjänster 
så som resor), och en organisering av samhället där produktionen styrs av behov istället för vinstin-
tressen (se t.ex. Jackson 2009; Ehrilch och Ehrlich 2013; Büchs och Koch 2017) – något som också 
skulle innebära att förvärvsarbetet blev en mindre central del av det mänskliga projektet. Utifrån dessa 
synpunkter kan man alltså ifrågasätta om samhället och dess fördelning av resurser över huvud taget 
borde organiseras med utgångspunkt i förvärvsarbete.
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fler och mer insatser fokuserar på dessa andra områden, där boendesituation 
och sjukvård lyfts fram som speciellt viktiga områden att utveckla. Vad gäller 
sjukvård handlar det inte bara om att nyanlända är sjukare än andra – vilket i 
och för sig tycks vara fallet; framförallt vad gäller psykisk ohälsa och trauma – 
men också att vården måste bli mer anpassad till och tillgänglig för migranter 
(se Zdravkovic m.fl. 2016; SKL 2016; Region Skåne 2017; Kjellström m.fl. 
2019:63ff). Det offentliga jobbar helt enkelt inte tillräckligt med alla aspekter 
av integration. Även om det finns en generell samstämmighet kring frågan 
om arbete, finns på flera andra områden alltså en diskrepans mellan de 
etableringsinsatser som erbjuds och nyanländas behov och målsättningar ( jfr 
Eriksson 2017; se även Mattson 2004). I nästa stycke ska vi titta närmare på 
denna relation mellan insatser och behov.

Mål och medel – vad är det som ska leda till vad?
Eftersom (arbetsmarknads)etablering och integration i vardagsspråket och den 
politiska retoriken blivit så tätt sammanlänkade kan det vara svårt att se tydligt 
vad integrationsarbete handlar om och hur dessa två begrepp förhåller sig till 
varandra. Den politiskt formulerade målsättningen för etableringsprogrammet 
är att varje enskild individ som invandrar till Sverige ska vara självförsörjande 
inom två år. Men i själva verket är arbetsmarknadsetablering bara är en 
aspekt av integrationsfrågan och de integrationspolitiska målsättningarna 
från 1997 ska fortfarande vara vägledande. Det svenska integrationsprojektet 
har fortfarande, åtminstone på papperet, ambitionen att bidra till att skapa ett 
jämställt samhälle där alla har möjlighet att vara delaktiga på lika villkor. Men 
eftersom arbetsmarknadsetablering formuleras så tydligt som det centrala 
målet för samhällets insatser framträder detta som kärnpunkten i fråga om 
integration och de övriga aspekterna förutsätts närmast komma som en 
naturlig följd av inträdet på arbetsmarknaden (jfr Brochmann och Hagelund 
2010; Djuve och Grødem 2014). 

På den politiska agendan finns alltså två delvis parallella målsättningar, 
en pragmatisk och primär, som handlar om arbetsmarknadsetablering, och 
en långsiktig och sekundär, som handlar om en mer generell integration. 
Dessa två projekt är tätt sammanlänkande, och i själva verket olika aspekter 
av samma sak. Utifrån hur integrationsfrågan formuleras genom hur det 
offentliga jobbar med etableringsinsatser kan relationen (förenklat och 
generaliserat) visualiseras på följande sätt:

Figur 1. Den dominerande politiska formuleringen av den logik som vägleder de 

offentliga integrationsinsatserna.
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Arbetsmarknadsetablering, som i sig kan sägas vara en aspekt av integration, 
formuleras också som vägen till att nå integration. Genom att etablera sig 
på arbetsmarknaden tänker man sig att den nyanlände sedan kommer 
kunna (fortsätta) utveckla sitt språk, skapa sociala relationer, få möjlighet 
att på egen hand ordna med ett boende, meningsfull fritid, politisk 
delaktighet etcetera. Såhär stod det exempelvis skrivet i den ”Strategi för 
integration” (Regeringsskrivelse, Skr. 2008/09:24) som låg till grund för 
etableringsreformen (prop. 2009/10:60) och överförandet av ansvaret för 
introduktionsinsatserna till Arbetsförmedlingen:

Arbete är inte detsamma som integration, men en stor del av de så 
kallade integrationsproblemen kan lösas genom arbete och egna 
inkomster. Egna inkomster och det sammanhang som arbete 
ger har starka samband med boendestandard, fysisk och psykisk 
hälsa, demokratisk delaktighet och tillgång till kultur- och fritid-
saktiviteter. /…/ Därför är huvudinriktningen för regeringens in-
tegrationspolitik under mandatperioden att bryta utanförskapet 
på arbetsmarknaden (Regeringsskrivelse, Skr. 2008/09:24, s. 43)

För att uppnå det primära målet med arbetsmarknadsetablering fokuserar 
de offentliga insatserna företrädelsevis på arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder riktade mot den enskilde nyanlände. Eftersom språket är det mest 
oundgängliga sociala verktyget för att kunna förstå och agera i samhället och 
på arbetsmarknaden (jfr Runfors och Sjögren 1996:10) innefattar insatserna 
också språkundervisning. Men även språket – dvs. den kommunikativa 
integrationen – förväntas utvecklas genom att individen blir en del av 
arbetsmarknaden. Visualiseringen ovan är en förenkling som tar fasta på den 
övergripande logiken i etablerings/integrationsinsatserna. Det förekommer 
givetvis även stöd som mer direkt syftar mot andra aspekter av integration, 
men tonvikten ligger på arbetsmarknadspolitiska insatser.

Trots att integrationsuppdraget sedan överflyttningen till Arbets-
förmedlingen har fått ett ökat fokus på arbete, har det visat sig att insatserna 
fortfarande har svårt att uppnå målsättningarna om sysselsättning och 
självförsörjande (Larsson 2015; Andersson Joona m.fl. 2016).12 Detta kan 
bero på att målsättningen är orealistisk: för vissa av dem som kommer 
till Sverige som flyktingar är två år helt enkelt för kort tid (se Cheung och 
Hellström 2016:56f; Arbetsförmedlingen 2017e:26; SKL 2017b). Detta kan 
gälla för personer utan utbildning, som är analfabeter och/eller inte har 
någon yrkeserfarenhet från sådana arbetstillfällen som förekommer i Sverige. 
För andra personer, framförallt för dem som har gymnasieutbildning och 
högre utbildning från sina ursprungsländer, kan det handla om andra saker: 

12 Dock har utfallet av etableringsprogrammet stadigt förbättrats sedan 2014 (Arbetsförmedlingen 
2018a:18).
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exempelvis diskriminering på arbetsmarknaden, olika typer av fysisk eller 
psykisk ohälsa, att man saknar materiella eller sociala resurser som underlättar 
arbetsmarknadsinträde eller att de arbetsmarknadspolitiska insatserna inte är 
tillräckligt effektiva. Det kan också delvis bero på att den logik som satts upp 
för etableringsinsatserna helt enkelt inte är ändamålsenlig ( jfr Lindencrona 
2008; Fernandes 2015). Det vill säga att man skulle behöva jobba på ett annat 
sätt för att nå arbetsmarknadsetablering. En alternativ logik skulle kunna 
formuleras på fölande sätt:

Figur 2. En alternativ formuleringen av den logik som vägleder de offentliga 
integrationsinsatserna.

Om vi vänder på logiken och tänker oss att Arbetsmarknadsetablering är 
det sekundära målet, kan man istället tänka sig att integration (i bredare 
mening) skulle kunna vara ett medel att nå detta mål. Många forskare (se 
t.ex. Lindencrona 2008:86ff; Larsson 2011:41f; Bird och Wennerberg 2016; 
Zdravkovic m.fl. 2016; Myrberg och Westin 2016; Beskow 2018) har pekat på 
behovet av att fokusera på de basala frågorna först, för att därigenom lägga 
den grund som möjliggör arbetsmarknadsintegration. I flera rapporter (se 
t.ex. Boverket 2015; Arbetsförmedlingen 2017e:46f; Beskow 2018) lyfts det 
fram hur den besvärliga bostadssituation som många nyanlända befinner 
sig i – där individer kan tvingas flyttar mellan kortsiktiga svartkontrakt eller 
bo i en tvårumslägenhet tillsammans med tio andra – kan göra det svårt att 
fokusera på arbetssökande eller studier. Om personen dessutom lider av 
allvarliga trauman som de inte får hjälp att hantera (se Tinghög m.fl. 2016; 
Kjellström m.fl. 2019:55) och lever isolerat från majoritetssamhället (se 
Ikonen 2015:34ff; Tinghög m.fl. 2016:25f) kommer möjligheten till att närma 
sig arbetsmarknaden att vara än mindre. Osäkerhet kring om man kommer 
få stanna i Sverige liksom oro för familj och vänner har identifierats som 
ytterligare orsaker som försvårar arbetsmarknadsinträde (Gustafson 2004; 
Tinghög m.fl. 2016; Beskow 2018:40f). En trygg och stabil livssituation skulle 
alltså kunna formuleras som fundamentet för att på ett adekvat sätt kunna ta 
till sig arbetsmarknadspolitiska åtgärder och inleda ett yrkesliv. Inte minst 
social integration kan antas vara av större vikt än vad som vanligen lyfts fram. 
Sociala nätverk och kontakter är av central betydelse för att få en anställning, 
och för den svenska befolkningen som helhet är arbetsförmedlande insatser 
inte den primära vägen till arbetsmarknadsetablering (Arbetsförmedlingen 
2016:26; Nordström Skans m.fl. 2017:60). Också för nyanlända är sociala 
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arbetsmarknadsinträde eller att de arbetsmarknadspolitiska insatserna inte är tillräckligt effektiva. 

Det kan också delvis bero på att den logik som satts upp för etableringsinsatserna helt enkelt inte är 

ändamålsenlig (jfr Lindencrona 2008; Fernandes 2015). Det vill säga att man skulle behöva jobba på 

ett annat sätt för att nå arbetsmarknadsetablering. En alternativ logik skulle kunna formuleras på 

fölande sätt: 

 

           Primär målsättning och medel                         Sekundär, långsiktig målsättning 

   

 

Figur 2. En alternativ formuleringen av den logik som vägleder de offentliga integrationsinsatserna. 

 

Om vi vänder på steken och tänker oss att Arbetsmarknadsetablering är det sekundära målet, kan 

man istället tänka sig att integration (i bredare mening) skulle kunna vara ett medel att nå detta mål. 

Flera forskare (se t.ex. Lindencrona 2008:86ff; Larsson 2011:41f; Bird och Wennerberg 2016; 

Zdravkovic m.fl. 2016; Myrberg och Westin 2016; Beskow 2018) har pekat på behovet av att 

fokusera på de basala frågorna först, för att därigenom lägga den grund som möjliggör 

arbetsmarknadsintegration. I flera rapporter (se t.ex. Boverket 2015; Arbetsförmedlingen 2017e:46f; 

Beskow 2018) lyfts det fram hur den besvärliga bostadssituation som många nyanlända befinner sig i 

– där individer kan tvingas flyttar mellan kortsiktiga svartkontrakt eller bo i en tvårumslägenhet 

tillsammans med tio andra – kan göra det svårt att fokusera på arbetssökande eller studier. Om 

personen dessutom lider av allvarliga trauman som de inte får hjälp att hantera (se Tinghög m.fl. 

2016; Kjellström m.fl. 2019:55) och lever isolerat från majoritetssamhället (se Ikonen 2015:34ff; 

Tinghög m.fl. 2016:25f) kommer möjligheten till att närma sig arbetsmarknaden att vara än mindre. 

Osäkerhet kring om man kommer få stanna i Sverige liksom oro för familj och vänner har 

identifierats som ytterligare orsaker som försvårar arbetsmarknadsinträde (Gustafson 2004; Tinghög 

m.fl. 2016; Beskow 2018:40f). En trygg och stabil livssituation skulle alltså kunna formuleras som 

fundamentet för att på ett adekvat sätt kunna ta till sig arbetsmarknadspolitiska åtgärder och inleda 

ett yrkesliv. Inte minst social integration kan antas vara av större vikt än vad som vanligen lyfts fram. 

Sociala nätverk och kontakter är av central betydelse för att få en anställning, och för den svenska 

befolkningen som helhet är arbetsförmedlande insatser inte den primära vägen till 

arbetsmarknadsetablering (Arbetsförmedlingen 2016:26; Nordström Skans m.fl. 2017:60). Också för 

nyanlända är sociala nätverk (eller avsaknad därav) centrala för arbetsmarknadsetablering, och ett 

Arbetsmarknadsetablering Integration 



30

nätverk (eller avsaknad därav) centrala för arbetsmarknadsetablering, och 
ett flertal forskare har visat att utlandsfödda – på grund av inadekvata eller 
otillräckliga sociala nätverk – har sämre utsikter på arbetsmarknaden än 
inrikes födda (se t.ex. Behtoui 2006, 2008; Schröder 2009; Bygren 2010; 
Behtoui och Neergaard 2011; Tovatt 2013a). Invandrare anställer i högre 
utsträckning andra invandrare (Åslund m.fl. 2009),13 dels på grund av att 
invandrare diskrimineras på den bredare arbetsmarknaden, dels just på 
grund av att det är i dessa kretsar de har sociala kontakter. Kan nyanländas 
sociala nätverk och kontaktytor vidgas (både i privatlivet, genom integration 
i föreningsliv och civilsamhällets arenor, och i arbetslivet genom exempelvis 
mentorsprogram) skulle detta sannolikt vara en fruktsam väg till att också 
uppnå arbetsmarknadsetablering, vilket forskningen också indikerar 
(Lindgren m.fl. 2011; Jönsson och Scaramuzzino 2016, se även Gustafson 
2004:103).

Poängen här är inte att arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till 
enskilda invandrare skulle vara fruktlösa; givetvis kan sådana insatser 
vara av stor vikt för att individer ska kunna orientera och etablera sig 
på den svenska arbetsmarknaden. Poängen är att det stora fokuset på 
arbete riskerar att man stirrar sig blind på en specifik typ av insatser – de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna – just eftersom de uppfattas som den 
direkta vägen till arbetsmarknaden. Men mycket talar för att denna modell för 
integration ibland kan utgöra en senväg snarare än en genväg. Det entydiga 
fokuset på individinriktade arbetsmarknadsåtgärder kan i själva verket göra 
att arbetsmarknadsetableringen tar längre tid än vad den hade gjort om man 
hade ett delvis annat synsätt och utökade insatserna för att skapa gynnsamma 
förhållande för individen. Genom att bredda repertoaren av insatser och 
parallellt omfatta olika aspekter av integration, skulle sannolikt både målet 
om en generell integration och arbetsmarknadsetablering kunna uppnås 
fortare. I rapportens sista kapitel ska vi nu titta mer konkret på hur man kan 
jobba med integration och etablering för att nå ett gynnsamt utfall.

13 På samma sätt anställer ”etniska svenskar” i högre utsträckning andra svenskfödda, vilket bidrar till en 
fortsatt segregerad arbetsmarknad. Här finns dock en central skillnad, nämligen att invandrare i högre 
utsträckning än svenskfödda även anställer individer av annan etnisk härkomst än dem själva och 
därmed bidrar till integration mellan etniska grupper bland utrikesfödda (Åslund m.fl. 2009).
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5. Strategier för ett framgångsrikt arbete med 
integration och etablering 
Ovan har jag argumenterat för att delvis skifta fokus i det strategiska arbetet 
med integrationsfrågor, där arbetsmarknadsetablering bör ses som en 
långsiktig målsättning snarare än som den enda eller primära målsättningen. 
För att bli effektiva bör insatserna inte begränsas till individbaserade 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utan också omfatta andra aspekter av 
integration ( jfr Diaz 1993; Lindencrona 2008:94; Fernandes 2015; Tinghög 
m.fl. 2016:42f). Idag uppfattas deltagande på arbetsmarknaden i stor 
utsträckning som medlet för att bli integrerad i samhället, eller till och med 
som en definition på att vara integrerad. Som ett alternativt till detta kan 
en logik som utgår från en bredare förståelse av integration göra gällande 
att integration (i termer av samhällelig sammanhållning och tillhörighet) 
snarare kan vara ett medel för att uppnå arbetsmarknadsetablering. Så länge 
samhällsnormen innebär att förvärvsarbete är det primära sättet att försörja 
sig kommer arbete som målsättning – och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som medel – behöva vara en central del av samhällets integrationsinsatser, 
men även för att uppnå arbetsmarknadsetablering skulle det vara fruktsamt 
att jobba parallellt med olika aspekter av integration. Detta inte minst eftersom 
alla aspekter som avgör en individs arbetsmarknadsinträde inte kan påverkas 
av den enskilda individen, utan även har med strukturer på arbetsmarknaden 
och i det omgivande samhället att göra ( jfr Lindencrona 2008:86f; Fernandes 
2015). Genom ett sådant holistiskt arbetssätt skulle förhoppningsvis de 
integrationspolitiska målsättningarna (inklusive arbetsmarknadsdeltagande) 
kunna uppnås fortare. Nedan kommer jag med utgångspunkt i befintlig 
kunskap skissa upp några riktpunkter för hur ett strategiskt arbete med 
integration/etablering skulle kunna utformas för att bli framgångsrikt. 

Politik och strukturella insatser
Om vi börjar högst upp i den statliga, regionala och kommunala förvaltningen 
med den politiska beslutsfattande nivån, så är det viktigt att här – likt de 
integrationspolitiska målsättningarna anger – arbeta med integration 
genomgående inom olika politikområden (jfr Riksrevisionen 2015:126f). Ett 
sådant förhållningssätt har ibland kallats för ”mainstreaming” av en politisk 
fråga (Andersson 2011). För att skapa förutsättningar för integration, och 
förutsättningar för enskilda nyanlända att etablera sig i samhället och på 
arbetsmarknaden, är aktiv bostadspolitik, utbildningspolitik och kultur- och 
fritidspolitiker liksom prioriteringar inom områdena hälsa och sjukvård minst 
lika viktiga som arbetsmarknadspolitik, socialpolitik och individinriktade 
insatser (Riksrevisionen 2015:126f). Genom en aktiv politik på ett flertal 
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områden kan det skapas möjligheter för nyanlända att på jämlika villkor bli 
del av samhället. 

Med utgångspunkt i ett integrationsbegrepp som bygger på sammanhåll-
ning och tillhörighet är det grundläggande att nyanlända på ett jämlikt sätt 
kan ta del av de generella välfärdsstatliga arrangemangen (så som skolgång, 
barnomsorg och vård) och tillerkänns liknande (i fråga om individer med 
uppehållstillstånd) eller samma (i fråga om individer som fått medborgarskap) 
rättigheter som övriga medborgare ( jfr Johnston m.fl. 2009; Dahlstedt m.fl. 
2011; Lindroth 2017). Politikens och den offentliga förvaltningens mest basala 
uppgift i fråga om integration handlar alltså om att skapa och upprätthålla 
en sådan möjlighetsstruktur ( jfr prop. 2009/10:60, s. 32), vilket kan kräva 
delvis förändrade arbets- och förhållningssätt inom hälsovård, socialtjänst 
och andra myndigheter (Montesino 2015; Carlzén och Zdravkovic 2016; 
Region Skåne 2017). Utan sådana grundläggande jämlika möjlighets- och 
rättighetsstrukturer finns ingen bas för ett integrerat samhälle.14

De individorienterade insatser som planeras för nyanlända bör utgå 
från en holistisk utgångspunkt som ser individen i en större kontext och 
tar hänsyn till de olika aspekter av delaktighet som tillsammans kan skapa 
integration ( jfr Dahlgren och Whitehead 1991:11; Engstrand och Vesterberg 
2011). Detta innebär att inte enbart erbjuda insatser som syftar direkt till 
arbetsmarknadsetablering, utan även stöd kopplat till exempelvis hälsa, social 
integration och bostadsintegration – insatser som då indirekt underlättar 
arbetsmarknadsetablering. Att jobba strukturellt handlar här om att planera 
strategiskt för att genomföra sådana insatser, men också om att arbeta aktivt 
för att skapa möjligheter för nyanlända att ta del av samhället generella 
välfärdsutbud. Flera forskare har visat att det finns specifika hinder för 
nyanlända och migranter att tillgodogöra sig välfärden, varför exempelvis 
strukturer för välfungerande tolkverksamhet, adekvat och begriplig 
information (eventuellt på hemspråket) liksom myndighetspersoners 
bemötande, är nycklar att jobba med för att göra det praktiskt möjligt för 
nyanlända att realisera sina rättigheter och ta del av välfärden (se t.ex. 
Arbetsförmedlingen 2017a:25; Carlzén och Zdravkovic 2016; Zdravkovic m.fl. 
2016; SKL 2016; Region Skåne 2017; Kjellström m.fl. 2019; Schütze 2019).

Att motverka främlingsfientlighet och diskriminering
Främlingsfientlighet och diskriminering är centrala och välbelagda hinder mot 
en lyckad integration (se t.ex. SCB 2002:33; de los Reyes och Kamali 2005; 
Carlsson och Rooth 2007; Bursell 2014; Arai m.fl. 2016; Vetenskapsrådet 
2017; Lindroth 2017). Även om den öppna främlingsfientligheten i Sverige 
fortfarande är relativt begränsad (Sandberg och Demker 2014) så har 
motståndet mot flyktingmottagande (Lundberg 2017) liksom negativa 

14 Ett flertal forskare har dock pekat på att migranter i praktiken inte har samma möjlighet att realisera 
sina rättigheter som andra medborgare (se t.ex. Dahlstedt m.fl. 2011:14ff för en översikt) och att poli-
tiken utformas på ett sätt som inte uppnår eller ens eftersträvar detta (Schierup och Ålund 2011).
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attityder gentemot migranter ökat och blivit mer synligt under de senaste 
åren (se t.ex. Tigervall 2018; Ahmadi och Palm 2018; Elgenius och Rydgren 
2018). De kommuner som lyfts fram som mest framgångsrika i sitt arbete 
med nyanlända är däremot sådana där det politiska och samhälleliga klimatet 
kännetecknas av en välkomnande inställning till tillskottet på nya invånare 
(se Alfredsson 2017). En sådan inställning kan vara grundlagd i behov av 
arbetskraft och inflyttning, eller en i lokalsamhället utbredd uppfattning om 
vikten av att stödja och inkludera utsatta grupper. Oavsett bevekelsegrunder 
säger det sig närmast självt att ett sådant klimat är gynnsamt för de individer 
som kommer nya till en plats eftersom det minskar risken för en uppdelning 
mellan de sedan tidigare etablerade och de nyinflyttade ( jfr Elias och 
Scotson 1999). Att upprätthålla eller försöka skapa sådana förutsättningar 
kan därför ses som en grundsten i ett strukturellt arbete med integration 
(Lindroth 2017), och detta kan göras på flera olika sätt. Det kan handla om 
informationskampanjer liksom antidiskriminerings- och värdegrundsarbete 
på skolor och arbetsplatser (se t.ex. Lindholm 2014; Stendin m.fl. 2018). Det 
kan också handla om vilken politisk retorik som används; att som kommunal 
förvaltning tydligt signalera vikten av sammanhållning och öppenhet samtidigt 
som man tar tydligt avstånd från främlingsfientlighet, diskriminering och 
alla former av rasism och intolerans ( jfr Lindroth 2017:52; SKL 2017b:19ff). 
Det offentliga kan också föregå med gott exempel genom att själva ta emot 
praktikanter och anställa nyanlända. 

En annan strategi för att öka sammanhållningen i samhället handlar om 
att försöka bidra till att skapa relationer och möten mellan individer. Just det 
faktum att individer inte möts och interagerar med varandra är en av de aspekter 
som upprätthåller segregation, polarisering och förfrämligande (Bauman 
1994:252; Putnam 2000; Gustafson 2004:89ff; Tigervall 2018). Genom att 
på olika sätt uppmuntra och skapa förutsättningar för möten kan negativa 
stereotyper motverkas; misstro omvandlas till tilltro och misstänksamhet 
till nyfikenhet (Lindroth 2017). I det här arbetet kan civilsamhället spela en 
viktig roll. Exempel på riktade aktiviteter kan vara språkcaféer, aktivitetshus, 
matlagningskurser, vänprojekt och kontaktfamiljer, som skapar arenor 
för nyinflyttade och majoritetsbefolkningen att träffas, umgås och skapa 
relationer och band till varandra (se t.ex. Jönsson och Scaramuzzino 
2016:14; Aytar 2016; Lindroth 2017:49f; Länsstyrelsen Stockholm 2018). 
Mer generellt kan insatserna också handla om att underlätta för nyanlända 
att delta i det reguljära föreningslivet – i idrottsföreningar, politiska partier, 
intresseorganisationer och kulturföreningar – liksom att utforma och 
marknadsföra olika publika kultur- och fritidsarrangemang så att de attraherar 
och blir tillgängliga även för nyanlända (Gustafson 2004:112ff; Lukkerz och 
Thiborg 2011; Lindroth 2017:52; Dahlstedt och Ekholm 2019). Deltagande i 
sådana sociala och kulturella aktiviteter kan motverka segregation och utöka 
nyanländas sociala kontakter och nätverk, vilket kan bidra till välbefinnande 
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och känsla av sammanhang, men också till språkutveckling och att närma sig 
arbetsmarknaden. I flera regioner har Arbetsförmedlingen i samarbete med 
civilsamhället börjat införa deltagande i föreningsverksamhet som en ny typ 
av aktivitet i etableringsprogrammet, för att därigenom hitta alternativa vägar 
till integration och skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden (se 
Jönsson och Scaramuzzino 2016). 

Kopplingen mellan integrationspolitik och asylpolitik
Migrationspolitiken som helhet består inte bara av integrationspolitik, utan 
även av asylpolitik. Integrationspolitiken är i fokus för den här rapporten, och 
handlar om hur de personer som fått uppehållstillstånd kan bli delaktiga i 
samhället. Asylpolitiken reglerar däremot hållningen i fråga om möjligheten 
att kunna invandra, få uppehållstillstånd och i förlängningen medborgarskap. 
Detta kan ses som två skilda frågor, men de har i själva verket tydliga 
anknytningspunkter. Asylpolitiken påverkar integrationspolitiken och 
inte minst enskilda migranters möjlighet och benägenhet att integreras i 
samhället (Zetterqvist Nelson och Hagström 2016; Lundberg 2017; Engdahl 
2016). Dustmann m.fl. (2017:529ff) påvisar att långdragna asylprocesser 
och osäkerhet kring hur länge en individ kommer få stanna i landet utgör 
två huvudsakliga anledningar till misslyckad arbetsmarknadsintegration. 
På samma sätt har ett flertal internationella och svenska studier visat att 
sannolikheten för en individs integration i samhället och etablering på 
arbetsmarknaden ökar om individen har möjlighet att planera sin framtid och 
fatta långsiktiga beslut, liksom om det finns utsikter att få medborgarskap 
(se t.ex. Gustafson 2004; Johnston m.fl. 2009; Engdahl 2016). I det här 
avseendet kan den mer restriktiva asylpolitik som infördes 2015 förväntas 
försvåra snarare än underlätta integration. 

För det första innebär den nya ordningen att asylsökande enbart beviljas 
tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd, vilket försvårar för den 
enskilde individen att planera långsiktigt för sin framtid. Den huvudsakliga 
motivationen för att införa tillfälliga uppehållstillstånden var att minska 
antalet asylsökande i Sverige, men det har även argumenterats för att lagen 
skulle motivera individer att skaffa jobb, eftersom en osubventionerad 
anställning är det enda som garanterar att få förlängt uppehållstillstånd. 
Samtidigt visar forskningen att denna kortsiktighet kan få som följd att det 
inte upplevs som motiverat/möjligt att investera långsiktigt i sin integration 
eftersom det ändå är osäkert om man kommer att få stanna ( jfr Gustafson 
2004:98f; Johnston m.fl. 2009:206f; Beskow 2018). En ytterligare trolig 
konsekvens av de tillfälliga uppehållstillstånden är att nyanlända med 
eftergymnasial utbildning devalverar sin kunskap genom att, i ännu större 
utsträckning än i dagsläget, ta okvalificerade anställningar ( jfr Korac 2003b; 
Franz 2003), då detta är det enda sättet för dem att med säkerhet få stanna 
i landet (Arbetsförmedlingen 2017e:25f). En sådan dålig matchning innebär 
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negativa konsekvenser för arbetsmarknaden i och med att bristyrken inom 
kvalificerade branscher får fortsatt svårt med personalförsörjning, samtidigt 
som fler personer än vad som skulle vara nödvändigt tävlar om de jobb som inte 
kräver någon utbildning ( jfr Vesterberg 2011). Ett plausibelt framtidsscenario 
är således att de tillfälliga uppehållstillstånden kommer bidra till att de 
individer som kommer hit varken integreras i Sverige (eftersom osäkerheten 
kring att få stanna och förutsättningarna för etablering och integration är 
för svåra) eller har möjlighet att återvända till sina ursprungsländer (om 
situationen där inte förbättras). 

För det andra begränsar den nya asyllagstiftningen också anhörig-
invandringen. Bird och Wennerberg (2016) har undersökt hur närvarande 
familjerelationer har påverkat nyanlända invandrares benägenhet till att delta 
på arbetsmarknaden genom entreprenörskap. Resultaten visar att nyanlända 
som inte har sin familj närvarande har lägra sannolikhet att inträda på och 
stanna kvar på arbetsmarknaden som entreprenörer. Författarna menar 
därför att den asylpolitiska förändringen som begränsar möjligheten till 
familjeåterförening kommer innebära försämrade förutsättningar för 
nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och att färre nyanlända 
sannolikt kommer ha möjlighet att bli egenförsörjande (ibid:702). På samma 
sätt visar forskningen att den begränsade möjligheten till anhöriginvandring 
bidrar till ökad psykosocial stress, depression och trauma (se Beskow 2018:41), 
vilket också försvårar arbetsmarknadsintegration. 

Vägledning, information och socialt stöd
I flera undersökningar framkommer att nyanlända upplever ett behov av 
(och underskott på) konkret information och vägledning för att kunna 
navigera i samhället (Tovatt 2013b; Riksrevisionen 2014b:55ff; Larsson 2015; 
Arbetsförmedlingen 2017a:23ff; Eriksson och Johansson, kommande). Detta 
kan röra allt från exempelvis vilka instanser och myndigheter man ska kontakta 
i olika frågor, hur sjukvården och socialförsäkringssystemet är organiserat, hur 
man ansöker till högskolan, blir med i a-kassan eller startar ett bankkonto, till 
att översätta och förstå innehållet i brev och information från myndigheter, 
vad hyresgästföreningen är eller hur det demokratiska systemet fungerar och 
hur man blir medlem i ett politiskt parti. Etableringsprogrammet innehåller 
en samhällsorientering som tar upp sådana frågor, men här är information 
generell och tämligen abstrakt. Behovet handlar snarare om att få konkret 
vägledning i samband med att man ställs inför en fråga i sin vardag som man 
har svårt att hantera (Tovatt 2013b; Riksrevisionen 2014b), eller om ett mer 
sammanhållet socialt stöd för att hantera en ny livssituation ( jfr Larsson 
2015:194ff).

Avsaknaden av den här typen av stöd kan härledas till skiftet i ansvaret för 
integrationsarbetet från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Tidigare hade 
många kommuner specifika platser, exempelvis så kallade invandrarservice, 
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dit individer kunde vända sig med konkreta frågor. Kommunerna hade också 
ett tydligare fokus på socialt stöd i sitt integrationsarbete, vilket betydde att 
man såg till individens hela livssituation och försökte hjälpa individerna att 
hantera sin situation i det nya landet (se Qvist och Tovatt 2014:34f). I samband 
med att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret var det dock många kommuner 
som avvecklade eller skar ner på denna verksamhet. I ett första skede efter att 
ansvaret skiftade till Arbetsförmedlingen tog de så kallade etableringslotsarna 
en del av ansvaret för vägledning och socialt stöd (se Tovatt 2013b:33; Qvist 
och Tovatt 2014:72f; Larsson 2015:48), men i samband med att systemet 
med lotsar avvecklades15 uppstod i stort sett ett vacuum i fråga om vägledning 
och socialt stöd, då ingen annan aktör fick ett tydligt ansvar för dessa frågor 
(Riksrevisionen 2015:92f). Många arbetsförmedlare vittnar om att ett sådant 
stöd ofta behövs och att de lägger avsevärd arbetstid på att tillmötesgå detta 
behov, vilket tar tid från arbetet med att matcha individer mot jobb (Larsson 
2015; Riksrevisionen 2015:92f). På vissa platser har frivilligsektorn försökt 
fylla detta behov av rådgivning (se t.ex. radrumsverige.se), men att återinföra 
ett fungerande system för den här typen av konkret vägledning och socialt stöd 
kan vara en pusselbit i att underlätta integration ( jfr Statskontoret 2012:10f; 
Riksrevisionen 2015:92f).

Rätt information i rätt tid
Frågan om information är central för de myndigheter som jobbar med nyanlän- 
 da – inte minst Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Henriette jobbar med kommunikation på Arbetsförmedlingen, och lyfte i en 
intervju fram flera utmaningar kring informationsspridning:

En utmaning är att många inte riktigt förstår vad etablering-
sprogrammet innebär. /…/ Även när du är inne i etableringen är 
det fortfarande otydligt. Och det är inte så konstigt, för det finns 
inte riktigt förklarat på nått vettigt sätt. Vi beklagar oss internt 
att deltagarna bara associerar oss till ersättning och till SFI, och 
tycker att dom inte pratar om jobb och såna saker. Men samti-
digt, på gruppinformationen [den inledande information som alla 
nyanlända får när de inleder etableringsprogrammet] är det 90 
procent som handlar om ersättning. Det är den första information 
de får. Så det är inte konstigt att dom tycker att det handlar om 
det. (intervju 2017-02-16)

Citatet lyfter fram hur informationens utformning får betydelse för hur 
insatser uppfattas och vilka förväntningar som skapas hos mottagaren. Det 
sätter också fingret på betydelsen av att rätt typ av information förmedlas 
vid rätt tillfälle. Ofta finns en föreställning om att det finns ett underskott på 

15 Lotsverksamheten utvärderades och uppfattades som problematisk, bland annat på grund av att 
oseriösa utförare började agera på denna avreglerade marknad (se Riksrevisionen 2014b:92f).



37

information. Samtidigt riktas väldigt mycket information till asylsökande och 
nyanlända under introduktionsprocessen. Mycket information ges i grupp på 
asylboenden, anläggningsboenden eller Arbetsförmedlingen när individerna 
är tidigt i etableringsprogrammet. Här förväntas stora grupper människor 
som just kommit till Sverige ta emot en stor mängd information på kort tid. 
Henriette berättar om hur dessa tillfällen kan se ut:

[På ett sätt] är det en jättestor brist på information, det är en stor 
utmaning för deltagarna. För du är ny i ett land, så du har behov 
av information om i princip allt, att veta allt. Samtidigt blir det 
lätt att det blir för mycket information. Det är en jättesvår bal-
ansgång. När du sitter på en gruppinformation och får informa-
tion i två timmar, utan att veta vad du ska ta med dig därifrån. Så 
vi informerar väldigt mycket, men vi får hela tiden samma frågor 
tillbaka. /…/ Kring alla olika myndigheter, och vem är det som 
har ansvar för vad. /…/ Och det är en brist på information på flera 
språk. Det finns en massa på svenska, men det finns ju inte på 
kanske arabiska eller tigrinja tillexempel. (intervju 2017-02-16)

Här framkommer paradoxen i att det finns ett mycket stort informationsbehov 
samtidigt som den stora mängden förmedlad information också kan bli ett 
problem. Under en gruppinformation tidigt i etableringsprocessen kan det 
vara svår för en nyanländ att tyda informationen och vilken information 
som är relevant. Gruppinformationer är visserligen effektiva eftersom de 
når många individer på en gång; samtidigt lämnar sådana tillfällen lite 
utrymme för individuellt anpassad information eller möjlighet att ställa 
frågor. Ett annat problem som lyfts fram är att skriftlig information och 
myndighetskorrespondens ofta bara finns tillgänglig på svenska och/eller 
förutsätter förkunskaper om hur systemet är utformat för att kunna tas emot 
på ett adekvat sätt ( jfr Carlzén och Zdravkovic 2016; Kjellström m.fl. 2019:63).

Snarare än att utöka mängden information handlar utmaningen troligen 
om att utforma den på rätt sätt, så att nyanlända kan ta den till sig. Ofta kan 
kanske en mindre mängd relevant och tydlig information vara viktigare än 
omfattande information som inte behöves i stunden. Det handlar om att 
skapa tillgänglighet så att individen kan få rätt information när behovet 
uppstår, liksom att det är tydligt var man kan vända sig för att hitta 
informationen. Här kan digital informationsöverföring vara ett framkomligt 
verktyg. Länsstyrelserna har exempelvis lanserat hemsidan ”Information om 
Sverige”, där nyanlända på ett interaktivt sätt kan söka samhällsinformation 
och få vägledning på ett flertal olika språk. Också Arbetsförmedlingen liksom 
privata aktörer har utarbetat olika digitala applikationer för asylsökande och 
nyanlända som ett stöd i deras integration och arbetsmarknadsetablering, så 
som ”Jobbskills” (Arbetsförmedlingen) och ”Mobilern” (Mobilern Sverige AB). 
Samtidigt bör man inte underskatta att viss information alltid kommer behöva 
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ges genom personliga kontakter. Men om digitala verktyg kan användas 
för att kommunicera mycket av den allmänna information som nyanlända 
behöver, skulle personella resurser kunna användas till att fokusera på 
individspecifika frågor som inte kan besvara genom generella kanaler. Sådan 
information innefattar all den kommunikation som sker inom ramen för en 
nyanländs enskilda kontakter med myndigheter och sjukvården, och i sådana 
sammanhang är en välfungerande och tillgänglig tolkverksamhet central för 
att information ska kunna förmedlas på ett adekvat sätt (se t.ex. Fatahi m.fl. 
2010; Hadziabdic m.fl. 2011; Hadziabdic m.fl. 2015; SOU 2018:83).

Utbildning
Luik m.fl. (2016) har genom statistiska analyser visat att faktorer kopplade 
till utbildningsnivå, formell kompetens och yrkesfält inte kan förklara den 
stora skillnaden i arbetslöshet mellan invandrare och inrikes födda. Att som 
invandrare ha en utbildning motsvarande gymnasium är visserligen starkt 
utslagsgivande för sannolikheten att få arbete (Rooth och Åslund 2006; 
Hatlevoll 2015), varför Luik m.fl. understryker vikten av att möjliggöra för 
nyanlända med låg utbildningsnivå att nå upp till denna utbildningsnivå. Men 
nyanlända med utbildning motsvarande gymnasieutbildning har fortfarande 
en klart högre arbetslöshet och sämre utbildningsavkastning än inrikes födda 
med samma utbildning (Katz och Österberg 2013; Andersson Joona m.fl. 
2014), och för nyanlända med högre utbildning ökar inte sannolikheten för 
anställning på det sätt den gör för inrikes födda (Luik m.fl. 2016). Klyftan 
i arbetslöshet kvarstår alltså även då individerna har kompetenser eller 
utbildning inom rätt yrkesfält, vilket indikerar att utländsk utbildning och 
kompetens tycks svåra att överföra till den svenska kontexten och inte värderas 
lika högt på arbetsmarknaden. Vad gäller utbildning menar Luik m.fl. (2016) 
därför att en central aspekt i arbetet med arbetsmarknadsintegration handlar 
om att utöka möjligheten att göra nyanländas befintliga utbildning och 
kompetens gångbar och accepterad i en svensk kontext.

Mindre än sju procent av de individer som lämnar etableringsprogrammet 
går vidare till utbildning (Arbetsförmedlingen 2018b:64), och det har 
framhållits att denna andel bör öka avsevärt. Arbetsförmedlingen kan säkert 
bli bättre på att hänvisa till utbildning, men med stor sannolikhet handlar de 
låga siffrorna också om att det inte finns en tillräckligt utbyggd utbildning 
anpassad till denna grupp. Också införandet av tillfälliga uppehållstillstånden 
gör att individer får mindre incitament att utbilda sig eller validera sin 
kunskap, för att istället försöka få tag i ett jobb (istället för rätt jobb) och 
därigenom säkerställa att de får stanna i landet (se Arbetsförmedlingen 
2017e:25f; jfr Tovatt 2013:27f).  Just när det gäller utbildning är kommunen 
en central aktör eftersom det är kommunen som är ansvarig för all typ av 
grundutbildning, inte minst svenska för invandrare (SFI).
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Vuxenutbildning − Svenska för invandrare
Språket är människans mest centrala verktyg för att kommunicera, tänka 
och lära. God kunskap i det svenska språket är således inte bara en viktig 
förutsättningarna för att komma in på och bli accepterad på den svenska 
arbetsmarknaden (se Rooth och Åslund 2006; Kennerberg och Åslund 2010; 
Bonfanti och Nordlund 2012) utan kan även ses som ett redskap för att kunna 
ta till sig, förstå och interagera i det svenska samhället (Runfors och Sjögren 
1996:10). Sara Bonfanti och Madelene Nordlund (2012) visar att färdigställd 
SFI har en tydlig betydelse för invandrares möjlighet att få arbete. Dessutom är 
ett korrekt talspråk ett viktigare kriterium för anställning i Sverige än i andra 
västländer (OECD 2016a:106f). Ett sätt att angripa detta är att problematisera 
denna för Sverige utmärkande upptagenheten vid talspråket: kanske är det 
inte nödvändigt att prata felfri svenska på alla arbetsplatser, så länge man 
obehindrat kan förstå och göra sig förstådd. Oavsett denna anmärkning är 
dock en högkvalitativ språkundervisningen av vikt för att underlätta både 
integration och arbetsmarknadsetablering (Eriksson 2011:334f).

Samtidigt tyder flera undersökningar på att det finns flera områden 
att jobba vidare med för att förbättra SFI, inte minst eftersom både 
förutsättningarna och insatsernas kvalitet skiftar i olika lokala kontexter 
(Skolinspektionen 2018). När etableringsreformen trädde i kraft 2010 ålades 
kommunerna att se till att alla i programmet skulle kunna påbörja SFI inom 
en månad, och många kommuner upplever att det är svårt att erbjuda SFI i 
tid (Skolverket 2017). I många kommuner finns kö och väntetider, både på att 
få inleda studier (ibid.) och för att få möjlighet att byta till en mer avancerad 
nivå (Skolinspektionen 2018). Alla sådana väntetider innebär att tiden för att 
nå etablering förlängs. Staten har som intention att förkorta tiden till dess att 
en individ blir etablerad i samhället, och sedan 2015 har det införts (frivillig) 
svenskundervisning redan för asylsökande – så kallad ”Svenska från dag ett” 
(se Frejes m.fl. 2018). Även andra tidiga insatser riktade till asylsökande 
har införts (exempelvis samhällsorientering, möjligheten att kartlägga sin 
kompetens och orientera sig på arbetsmarknaden), då den långa väntan på 
beslut om uppehållstillstånd både är påfrestande och skadligt för individen 
liksom menlig för möjligheten till integration (Brekke 2010; Lundberg och 
Dahlquist 2012; Lennartsson 2013; Zetterqvist Nelson och Hagström 2016; 
Heinmueller m.fl. 2016). 

När det gäller den reguljära SFI-utbildningen påvisar Lindberg och 
Sandwall (2007) att många deltagare – åtminstone innan 2007 – var nöjda 
med utbildningen. En återkommande kritik mot SFI är dock att studierna inte 
är tillräckligt anpassade till deltagarnas individuella behov och kunskapsnivå 
(Statskontoret 2009; Skolinspektionen 2010; Riksrevisionen 2015). Ofta 
blandas låg- och högutbildade i samma klasser, där vissa individer upplever 
undervisningen som för svår medan andra i samma klass tycker att det går 
för långsamt framåt (Statskontoret 2009:54f; Arbetsförmedlingen 2017a:19; 
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Ikonen 2015; Skolinspektionen 2018). Samtidigt framhålls att just målgrupps- 
och individanpassning av SFI är en tydlig framgångsfaktor (Riksrevisionen 
2015:106f; Skolinspektionen 2018). Vad gäller gruppindelning diskuteras 
ibland även frågan om att blanda grupper från olika ursprungsländer, för att 
på det sättet uppmuntra att det svenska språket praktiseras i interaktionen 
mellan kursdeltagarna. Här bör man dock ha i åtanke att användandet av 
individernas modersmål i undervisningen är en framgångsrik didaktisk 
strategi för att lära sig ett andraspråk (Lindberg och Sandwall 2012).

Med tanke på att färdigställd SFI har visat sig påverka individens möjlighet 
att få arbete (Kennerberg och Åslund 2010; Bonfanti och Nordlund 2012) kan 
det ses som oroande att Skolverket (2016) kommer fram till att bara 37 procent 
av dem som är inskrivna på en SFI-kurs färdigställer denna, vilket bland 
annat tolkas som ett utslag av att individerna (om de tvingas välja) prioriterar 
arbete eller insatser med direkt arbetsmarknadsanknytning. Just svårigheten 
att kombinera SFI med arbete eller andra etableringsinsatser har av flera 
lyfts fram som ett problem som behöver åtgärdas (se Statskontoret 2009; 
Skolinspektionen 2010; Riksrevisionen 2015), inte mist eftersom insatser 
där SFI kombineras med yrkesinriktade insatser framstår som fruktsamma 
(Statskontoret 2009; Skolinspektionen 2018; jfr Eriksson 2017).

Övrig vuxenutbildning
Fernandes (2015) lyfter fram att individens brist på kompetens inte bör 
framhävas som den enda eller ens primära anledningen till att nyanlända 
inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden (jfr Lindencrona 2008; Luik 
m.fl. 2016). Men eftersom de flyktingar som kommit till Sverige under de 
senaste åren generellt sett har lägre utbildningsnivå jämfört med inrikes 
födda – i dagsläget har ca hälften av de som kommer inte en utbildning som 
motsvarar gymnasium – är det viktigt att möjliggöra för nyanlända att tillägna 
sig vuxenutbildning som avser grundskola (grundläggande vuxenutbildning) 
och gymnasiekompetens (gymnasial vuxenutbildning) (Luik m.fl. 2016; 
Lind och Mellander 2016; Cheung och Hellström 2016; Arbetsförmedlingen 
2017b). Detta inte minst eftersom kraven på formell utbildning ökat på 
arbetsmarknaden, också inom industrisektorn och sektorer som tidigare 
krävt begränsad formell kunskap (Broomé 1996; Bevelander 2000; Eriksson 
2011:195f). Trots detta är det få deltagare i etableringsprogrammet som faktiskt 
studerar på Komvux som en del av sin etableringsplan (Arbetsförmedlingen 
2017b:20), eller går ut till sådana studier efter etableringsprogrammet 
(Arbetsförmedlingen 2017c:82). Samtidigt är Arbetsförmedlingens samlade 
bedömning är att många fler borde läsa upp grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, för att därigenom minska risken för långvarig arbetslöshet 
(Arbetsförmedlingen 2017c:20; se även Andersson Joona m.fl. 2016). 
Arbetsförmedlingen har satt igång nya satsningar för att öka antalet nyanlända 
som studerar (Arbetsförmedlingen 2017b), och satsningar på sådan utbildning 
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riktad till invandrare förekommer också i vissa kommuner. Samtidigt befaras 
den nya ordningen med tillfälliga uppehållstillstånd hålla tillbaka antalet som 
studerar, trots att detta skulle kunna förbättra möjligheterna till långsiktig 
arbetsmarknadsetablering (Arbetsförmedlingen 2017c:83, 2018b:20).

Även kortare yrkesutbildningar – reguljära yrkeshögskoleutbildningar 
eller yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar − har lyfts fram som ett 
viktigt verktyg för att stödja nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden 
(se Arbetsförmedlingen 2016:25).16 Detta kan handla om att lära sig ett nytt 
yrke inom ett område där det råder brist på arbetskraft eller att få ett formellt 
intyg på att man är yrkesskicklig inom ett område individen redan har verkat i 
sitt ursprungsland. Det sistnämnda kallas yrkesvalidering och kan genomföras 
genom en kortare praktik och eller prover i yrkesskicklighet (se MYH 2017; 
Arbetsförmedlingen 2017e:39). Från nyanländas sida har det framhållits att 
det kan vara svårt att förmå Arbetsförmedlingen att bekosta yrkesutbildningar 
eftersom det är dyrt jämfört med andra insatser, något som också bekräftas av 
Arbetsförmedlingen (2017e:38). Ett annat problem med yrkesutbildningar är 
att det finns för få platser och kan vara långa köer; något som kan bero på att 
yrkesutbildningar har minskat som arbetsmarknadspolitisk insats till förmån 
för (billigare) insatser som jobbcoaching och motivationsarbete (Grape 2015). 

När det gäller reguljära yrkeshögskoleutbildning, liksom kompletterande 
gymnasial vuxenutbildning handlar ett hinder sannolikt också om att den 
sedan tidigare utbyggda strukturen för dessa utbildningar inte är anpassade 
till målgruppen nyanlända ( jfr Arbetsförmedlingen 2017e:38). En invandrare 
som först lärt sig fullgod svenska kan givetvis ta del av vilken utbildning 
som helst, men på grund av pressen att fort komma ut i arbete liksom det 
stora behovet av utbildning för denna målgrupp kan det vara adekvat att 
tillskapa fler utbildningar specifikt riktade till målgruppen. Sådana riktade 
utbildning kan också integrera språkstudier med annan vuxenutbildning. 
Satsningar på att kombinera SFI med yrkesutbildningar förekommer också 
och tycks bli vanligare (se Malmö stad 2016; Dahlström och Grannå 2018; 
Johansson 2018). Även om sådana satsningar kan vara fruktsamma ur ett 
arbetsmarknadsetableringsperspektiv varnar Dahlström och Grannå (2018) 
för att det finns risk att den generella språkinlärningen blir lidande, vilket 
skulle kunna skapa mer långsiktiga problem för individens integration i 
samhället. Det är således viktig att vid den typen av kombinerade insatser se 
till att språkundervisningen fortfarande är generell och av hög kvalitet.

Högskoleutbildning och validering av utländsk utbildning
En långsiktig ambition för individer som kommer nya till Sverige kan vara 
att läsa på universitet, men när det gäller nyanlända bör framförallt systemet 

16 Reguljära yrkeshögskoleutbildningar är sådana yrkesorienterade utbildningar som anordnas inom 
yrkeshögskolor (YH) och förekommer fritt att söka för alla som vill. Yrkesinriktade arbetsmarknadsut-
bildningar har liknande innehåll, men upphandlas eller anordnas av en offentlig aktör eller av aktörer 
i samverkan (i regel Arbetsförmedlingen, kommuner och privata företag) som insats för en specifik 
målgrupp (se Johansson och Löfgren 2015; Arbetsförmedlingen 2017e:38).
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för att validera befintlig högskoleutbildning eller yrkeslegitimation sättas i 
fokus (se Riksrevisionen 2015:118ff). Luik m.fl. (2016) visar att en stor del 
av förklaringen till skillnaden i arbetslöshet mellan invandrare och inrikes 
födda handlar om att nyanländas kompetenser och utbildning inte värderas 
lika högt vid anställning som svenska motsvarigheter (se även Peterson 2014). 
Validering av utländsk utbildning och kompetens är tänkt att säkerställa 
att utbildningen och individens kunskap motsvarar vad som förväntas 
inom en svensk utbildning av samma slag, och skulle således kunna vara 
ett sätt att möjliggöra för nyanlända att utnyttja sin befintliga kompetens 
(Arbetsförmedlingen 2017e:38f). Vad gäller högre utbildning är det 
universitets- och högskolerådet som ansvarar för dessa bedömningar, och det 
kan bli aktuellt att komplettera utbildningen för att få en motsvarande svensk 
examen. För läkare, sjuksköterskor och lärare krävs att legitimationen valideras 
av socialstyrelsen respektive skolverket. Trots att validering framstår som ett 
viktigt verktyg (Högskoleverket 2012a; Universitets- och högskolerådet 2014) 
tycks denna möjlighet användas i allt för låg utsträckning (Statskontoret 
2012:67; Tovatt 2013:27; Riksrevisionen 2015). Valideringsprocesserna 
har dessutom fått kritik för att vara för långsamma och allt för stelbenta 
(Riksrevisionen 2015:119–122; Arbetsförmedlingen 2017a:26). Validering 
av befintlig kunskap är inte heller det enda sättet att öka överförbarheten av 
nyanländas utbildning till den svenska kontexten – att arbeta mot arbetsgivare 
för att öka acceptansen för och förstå nyttan av utländsk utbildning skulle 
kunna vara en annan tänkbar väg ( jfr Lindencrona 2008:94).

Arbetsmarknadsetablering

Långsiktighet
Att sätta upp en tidsmässig målsättning för arbetsmarknadsetablering är i och 
för sig möjligt, och i etableringsprogrammet är målet att alla som kommer 
som nyanlända till Sverige ska vara självförsörjande inom två år. Härefter ska 
de säråtgärder som riktas till invandrare avslutas och dessa ska istället ingå i 
det reguljära socialförsäkringssystemet. Att fastställa en liknande tidsbestämd 
målsättning för integration (i bredare bemärkelse) är svårare eftersom 
samanhållning, tillhörighet och delaktighet snarare är en fortlöpande process 
än ett arbete med en definitiv slutpunkt. Således måste integrationsarbete 
också angripas på ett delvis annat sätt än arbetsmarknadsetablering, och 
förstås som ett kontinuerligt arbete för att skapa varaktiga förutsättningar för 
delaktighet och sammanhållning. Detta innebär att alla insatser inte kommer 
gå att utvärdera kortsiktigt på individnivå, utan snarare måste följas upp 
över längre tid och på strukturell nivå. I en samtida offentlig förvaltning som 
präglas av individualistiska förklaringsmodeller (Holmqvist 2009) liksom 
strävan efter effektivitet17 och en stark önskan att mäta resultat (Krogstrup 

17 Definierat i ekonomiskt rationella termer.
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2007:183–193; Hertting och Vedung 2009:33, 38ff), är risken dock stor att 
strukturella insatser och program som är komplicerade att mäta kortsiktiga 
individuella utfall av prioriteras bort.

Arbetsmarknadsetablering är däremot lättare att mäta, vilket också kan 
vara en av anledningarna till att fokus läggs på just arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Insatsernas individorienterade inriktning kan också ses som ett 
utfall av att problemet förläggs till individen, snarare än till förhållanden på 
arbetsmarknaden (Fernandes 2015), vilket gör att strukturella insatser ges 
mindre utrymme. När det gäller målsättningen om sysselsättning inom två 
år har det noterats att detta mål inte uppnås för de flesta. Dock har andelen 
som lämnar etableringsuppdraget för anställning eller studier ökat från under 
30 procent 2014 till över 43 procent i september 2018 (Arbetsförmedlingen 
2018a:18).18 Trots den sentida positiva utveckling har etableringsprogrammet 
tolkats som ineffektivt (Statskontoret 2012; Riksrevisionen 2014a, 2015), 
och 2018 skrev regeringen i sitt regleringsbrev till Arbetsförmedlingen att 
”andelen personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier 
ska öka väsentligt” (Arbetsmarknadsdepartementet 2018:1). Givetvis kan 
man försöka förbättra effektiviteten genom att förbättra etableringsinsatserna 
i programmet. Men för att tolka etableringsprogrammets ”misslyckande” 
bör man även reflektera över hur realistisk målsättning egentligen är. Ett 
grundläggande problem är att målsättningen är den samma för alla individer, 
oavsett tidigare erfarenheter, utbildningsnivå och livssituation. 

För en del individer med fördelaktiga grundförutsättningar kan två år vara 
en lagom tid, och en tid som till och med skulle kunna bli kortare. För dessa 
personer kan det vara just ineffektiviteten i det svenska mottagningssystemet, 
med krångliga regler, väntetider och insatser av bristande kvalitet som − 
tillsammans med den diskriminering som förekommer på arbetsmarknaden 
– är problemet ( jfr Riksrevisionen 2014a, 2015). För individer med mindre 
fördelaktiga förutsättningar, utan ekonomiska eller sociala resurser, med låg 
eller ingen utbildning och yrkeserfarenhet, kan två år däremot framstå som en 
ren utopi. Framförallt om man beaktar att den svenska arbetsmarknaden är 
känslig vad gäller krav på formell kompetens (Joyce 2015:23; OECD 2016b) 
och språkkunskap (Hertzberg 2003; Rooth och Åslund 2006; Rödin och Özcan 
2011). När det gäller dessa individer är det centralt att ha ett mer långsiktigt 
perspektiv på arbetsmarknadsetablering, där tiden i etableringsuppdraget 
kanske bara innebär att ett delmål uppnås på väg mot det mer långsiktiga 
målet (Cheung och Hellström 2016:56f; Arbetsförmedlingen 2017e:26). Att 
skapa en smidig övergång från etableringsprogrammet till andra statliga och 
kommunala insatser, där den långsiktiga planeringen inte avbryts är därför 
av stor betydelse. Annars är risken att individens progression avstannar. 
I det här avseendet är det tänkbart att riktade insatser (särlösningar) kan 
vara relevanta även under en längre period än de två första åren – det kan 

18 Siffrorna innefattar även subventionerade anställningar.
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exempelvis handla om fortsatt möjlighet att läsa svenska eller komplettera 
utbildning på grundskole- och gymnasienivå, eller att ha fortsatt möjlighet till 
stöd och vägledning. 

På temat långsiktighet är det också angeläget att lyfta blicken från den 
omedelbara närtiden. Integration är en process som kan pågå över ett helt 
livslopp och över generationer. Även om skillnader i exempelvis arbetslöshet 
mellan utrikesfödda och inrikes födda kvarstår även efter lång tid, minskar 
klyftan avsevärt ju längre tid en utlandsfödd befinner sig i landet (Nekby 2002; 
Ruist 2018:30ff).19 För den grupp som ibland kallas andra generationens 
invandrare, det vill säga individer vars föräldrar är födda utomlands men 
som själva är födda i Sverige, är integrationen ännu mer påtaglig ( jfr Nekby 
2010) och skillnaden i sysselsättning gentemot individer med svenskfödda 
föräldrar är närmast obefintlig (Eurostat 2016a:5, 2016b:5). Även om 
vissa generella skillnader i sysselsättning liksom problem med segregation 
och diskriminering består över tid (se t.ex. Nekby 2002; Andersson m.fl. 
2010; Bråmå 2010; Åslund och Nordström Skans 2010; Dahlstedt 2018) – 
problem som inte ska förringas – blir de flesta som invandrar på längre sikt 
delaktiga både på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i samhällslivet 
(Andersson m.fl. 2010:61; Karlsson och Tibajev 2014:284). Fram till idag 
har alltså integration, åtminstone i en mer basal bemärkelse, åstadkommits. 
Ett hinder för sentida migranter som måste adresseras är dock att dessa kan 
uppfattas av majoritetsbefolkningen som mer ”kulturellt distanserade” än 
tidigare invandrargrupper (se Bevelander 2005:184ff). Även förändringarna i 
asyllagstiftningen kan vara policyförändringar som minskar sannolikheten för 
en sådan positiv utveckling över tid för de migranter som kommer till Sverige 
idag (Gustafson 2004; Johnston m.fl. 2009; Engdahl 2016; Dustmann m.fl. 
2017; Beskow 2018:29f).

Kontinuitet
Relaterat till frågan om långsiktighet kan även lyftas vikten av kontinuitet. 
Genom att studera en försöksverksamhet där vissa handläggare fick färre 
ärenden att jobba med visar Pernilla Andersson Joona och Lena Nekby 
(2012) att nyanlända som fått tätare kontakter med sin handläggare hade 
större sannolikhet att nå ett jobb. Detta påvisar vikten av kontinuitet i 
relationen, där handläggarna med färre ärenden hade större möjlighet att 
lära känna individens behov och jobba mer högkvalitativt med vägledning och 
matchning. Flera andra studier (Liljeberg m.fl. 2012a; Liljeberg och Lundin 
2010; Maibom m.fl. 2017) visar på liknande sätt att intensivare kontakt 
mellan arbetssökande och arbetsförmedlare ökar sannolikheten att nå ett 

19 Även om sysselsättningsgraden bland invandrare ökar stadigt och kraftigt över tid oavsett ursprungs-
land, så skiljer sig sysselsättningsgraden – även på längre sikt – beroende på ursprungsland. Se Ruist 
(2018:32ff) för en översikt.
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jobb, även för långtidsarbetslösa.20 Även att ha en och samma handläggare 
över tid har visat sig ha positiva effekter (Cheung 2018). En kritik mot 
etableringsprogrammet är dock att denna kontinuitet i kontakten ofta brister, 
vilket troligen beror på att antalet ärenden per handläggare ökat kraftigt 
under senare år (Arbetsförmedlingen 2017e:35; jfr Liljeberg och Söderström 
2017). En handläggare på Arbetsförmedlingen kan ha långt över 100 ärenden 
trots att programmet från början var utformat för att varje handläggare skulle 
ha högst 40 ärenden (Riksrevisionen 2015:104). Den ökade arbetsbelastning 
beror på att deltagarantalet i programmet ökat kraftigt utan att anslagen till 
myndigheten ökat i motsvarande omfattning – något som anses ha minskat 
kvalitéten på arbetet och försvagat den röda tråden i programmet för den 
enskilde deltagaren (ibid., s. 129ff; Arbetsförmedlingen 2017e:35).

Att kontinuerlig kontakt och varaktiga, förtroendefulla relationer är en 
framgångsfaktor i förändringsarbete är något som visats sig gälla även för 
andra offentliga verksamheter än etablering av nyanlända (se t.ex. Tessler 
1987; Frank och Frank 1991; Marsh m.fl. 2012). För många kommuner och 
offentliga aktörer kan detta vara svårt att uppnå på grund av svårigheter 
med kompetensförsörjning eller snäva budgetramar. Icke desto mindre är en 
sådan kontinuitet eftersträvansvärd. Strategier för att möjliggöra detta kan 
både inriktas mot att organisera arbetet på så sätt som främjar kontinuitet, 
och mot att skapa anställningsförhållanden som gör att anställda faktiskt 
stannar kvar i verksamheten. I andra hand, om kontinuitet i relationen till 
en viss handläggare eller myndighetsperson inte är möjlig att upprätthålla, 
är det eftersträvansvärt att skapa strukturer för att åtminstone upprätthålla 
kontinuitet i den enskildes ärende. Detta kan handla om att skapa system för 
journalföring och rutiner för ärendehantering som möjliggör att det skapas 
kontinuitet i individens ärende även om det handläggs av olika personer.

Meningsfullhet
Trots att frågan om integration och etablering är högaktuell, finns det 
relativt få publicerade studier som undersöker hur nyanlända uppfattar 
insatserna. De undersökningar som gjorts tyder dock på att långt från alla 
integrationsinsatser uppfattas som meningsfulla eller adekvata (Tovatt 
2013; Qvist och Tovatt 2014; Arbetsförmedlingen 2017a:22; Abdulla 2017). 
I mina egna och andras intervjuer med nyanlända och arbetsförmedlare 
kommer det ofta fram exempel på hur deltagare i etableringsuppdraget tar 
del av insatser som inte motsvarar deras behov, ambitioner eller kompetens 
(se Tovatt 2013:27f; Larsson 2015; Ikonen 2015; Eriksson 2017). Det kan 
till exempel handla om personer som är utbildade inom IT-branschen men 
som ändå deltar i grundläggande datorutbildningar, personer med ett sedan 
tidigare välformulerat CV som använder månader av etableringsprogrammet 

20 Denna bild styrks även av analyser utförda av Arbetsförmedlingen (Cheung 2018:46), som dock lägger 
till att det finns en gräns för när antalet besök inte längre ökar sannolikheten att få en insats eller ett 
jobb.
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till CV-kurser eller individer med högskoleutbildning som praktiserar på 
snabbmatsrestauranger. Dessutom finns berättelser om upphandlade insatser 
som ingår i etableringsprogrammet som inte håller önskvärd kvalitet. Vad 
som på papperet ska vara en arbetsförberedande utbildning kan exempelvis 
visa sig vara inte mycket mer än en förvaringsplats där deltagarna får klara sig 
mer eller mindre själva. Det framstår som att bristen på adekvata insatser i 
kombination med den aktiveringslogik som genomsyrar integrationspolitiken 
(se Hedblom 2004; Ulmestig 2005; Fernandes 2015) − och kravet på att vara 
aktiv 40 timmar i veckan − gör att etableringsplanen för vissa fylls med de 
insatser som finns tillgängliga, snarare än att dessa är relevanta för individen 
att delta i (se Larsson 2015:182ff; Qvist och Tovatt 2014:59f). Samtidigt har 
de nyanlända svårt att tacka nej till dessa insatser eftersom det riskerar att ge 
en lägre etableringsersättning (se Fernandes 2015:70). Sådana arrangemang 
kan snarast ses som ett utryck för en moralisk praktik som bygger på logiken 
att individen måste utföra en motprestation för att ”förtjäna” ersättning ( jfr 
Hedblom 2004; Junestav 2004; Paulsen 2015), oavsett om aktiviteten faktiskt 
bidrar till att individen närmar sig arbetsmarknaden. Att försöka tillse att 
varje aktivitet är genuint meningsfull och högkvalitativ är således en central 
uppgift i arbetet med individbaserade integrationsinsatser. 

En annan anledning till att vissa insatser inte upplevs som meningsfulla 
kan vara att de är utformade utifrån stereotypa uppfattningar om målgruppens 
behov, snarare än utifrån målgruppens faktiska behov ( jfr Mattson 2004:123). 
Sådana insatser riskerar att ha begränsad effekt för individerna samtidigt som 
de också manifesterar en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” som riskerar att 
motverka integration (Bauman 1994; Hall 1997; Elias och Scotson 1999). Flera 
studier har också indikerat att individer som kommer till Sverige med höga 
förhoppningar och högt engagemang kan påverkas negativt om insatserna inte 
upplevs som meningsfulla (Ikonen 2015; jfr Eriksson 2017:81, 87). För dessa 
individer kan mötet med samhället och dess integrationsinsatser − liksom 
insikten om hur svårt det är att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden − i 
värsta fall bidra till att en inledande hög motivation omvandlas till desillusion 
och passivitet (Ikonen 2015:27f, 41ff, 57). Detta gäller på liknande sätt om 
insatserna upplevs som nedvärderande; vilket kan få som konsekvens att 
individerna blir mer negativt inställda till det svenska samhället och mindre 
intresserade av att bli delaktiga (Abdulla 2017) – det vill säga motsatt effekt 
från vad som eftersträvas.

Meningsfullhet är en central aspekt för lyckad integration även när det 
gäller arbetsplatsförlagda insatser och matchningen mot arbetsgivare, inte 
minst eftersom upplevd meningsfullhet kan öka individens motivation 
och ambitionsnivå liksom bidra till professionell utveckling (se Eriksson 
2017:83f, 91ff; jfr Lindencrona 2008:85). Det säger sig närmast självt att en 
adekvat matchning mellan arbetstillfällen och individers kompetens ökar 
förutsättningarna för en lyckad och långsiktig arbetsmarknadsetablering 
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(se t.ex. Fredriksson m.fl. 2018). Allt annat skulle dessutom innebära ett 
slöseri med kompetens, inte minst genom att delar av arbetsmarknaden som 
är i behov av kvalificerad arbetskraft inte får tillgång till denna outnyttjade 
resurs (Arbetsförmedlingen 2017e:25f). Berättelserna är många om 
högutbildade nyanlända, läkare eller lärare, som jobbar som taxichaufförer 
eller i snabbmatsrestauranger. Ett flertal undersökningar visar också att 
invandrare ofta (och i högre utsträckning en svenskfödda) jobbar inom mer 
lågkvalificerade yrkessektorer än vad de är utbildade till eller tidigare jobbat 
inom (SOU 2010:04; Eriksson 2011; Katz och Österberg 2013; Andersson 
Joona m.fl. 2014). Viktor Vesterberg (2011) visar i sin doktorsavhandling 
att praktikplatser visserligen kan leda till arbetsmarknadsintegration, men 
samtidigt också till en ”underordnad inkludering”. Eftersom praktikplatser 
framförallt erbjuds inom en smal sektor på arbetsmarknaden där yrkena 
har låga kvalifikationskrav, låg anställningstrygghet liksom hög andel 
deltidstjänster och korttidsanställningar. Således konkluderar Vesterberg 
att praktikplatser bidrar till att skapa en segregerad arbetsmarknad, där 
nyanlända invandrare i ett tidigt skede leds in på en karriär inom yrken 
med låg lön, låg status och ogynnsamma arbetsförhållanden. En sådan 
segregerad arbetsmarknad bidrar dessutom till utträngningseffekter och en 
fortsatt arbetslöshet bland invandrare med lägre utbildning då det blir högre 
konkurrens om jobben inom yrken med låga krav på utbildning – yrken 
som de med högre utbildning har större sannolikhet att få även om de är 
överkvalificerade (Arbetsförmedlingen 2017e:25). En viktig aspekt av att 
skapa meningsfulla insatser handlar således om att erbjuda kvalificerade 
insatser21 som motsvarar individens kompetensnivå (se Eriksson 2017:87, 
91–93). Nästan exakt hälften av de individer som invandrat de senaste åren har 
en utbildning som motsvarar gymnasieutbildning eller högre. Detta innebär 
att det finns ett stort behov av insatser också av mer kvalificerad karaktär. 
Arbetsförmedlingens ”snabbspår” (se Arbetsförmedlingen 2017d), ”korta 
vägen för utlandsfödda akademiker” (se Högskoleverket 2012b:21ff) liksom 
regeringens uppdrag om ”Praktik i staten” (Finansdepartementet 2018) kan 
ses som initiativ som uppmuntrar den typen av kvalificerade insatser på en 
bredare arbetsmarknad.

En individanpassad likabehandling
De asylsökande som kommer till Sverige utgör en heterogen grupp, också om 
man räknar bort dem som invandrar från andra nordiska länder och från det 
globala väst. Även bland dem som flytt till Sverige sedan 2013 är olikheterna 
stora vad gäller exempelvis ”kulturell bakgrund”, religion, klasstillhörighet, 
utbildningsnivå, kön, yrkestillhörighet och familjeförhållanden, och varje 
individ bär med sig sin specifika bakgrund. Denna heterogenitet har 

21 Med ”kvalificerad insats” avses en aktivitet som innebär en tydlig anknytning till eller utvecklig av 
individens utbildningsnivå och kompetens − i motsats till insatser som snarast innebär att individen 
devalverar sina kunskaper.
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sannolikt inneburit en stor utmaning när integrationsinsatserna hastigt 
byggts ut. Det har funnits en brist på adekvata insatser för vissa individer 
och Arbetsförmedlingens insatser har kritiserats för att vara allt för 
strömlinjeformade och ha en för låg grad av individanpassning (Qvist och 
Tovatt 2014:55ff; Riksrevisionen 2014a, 2015). Insatsernas innehåll och 
utformning tycks alltså ha byggt på en generalisering av gruppens behov, 
vilket gjort att de i många fall inte varit adekvata för den enskilde ( jfr Mattson 
2015). Rättssäkerhet och ”likabehandling” framförs ofta som argument för 
begränsad individanpassning, men en sådan formulering bygger på en felaktig 
bild av vad detta innebär. Likabehandling innebär att alla individer som tar del 
av välfärdssystemet ges likvärdiga möjligheter, likvärdigt stöd och omfattas av 
samma regelverk; inte att alla ska få samma insatser. För att bli framgångsrika 
bör insatserna istället anpassas till individens förutsättningar, intresse och 
behov (Lindencrona 2008:50f; Riksrevisionen 2015; Eriksson 2017). Troliga 
förklaringar till den identifierade bristen på sådan individanpassning är 
organisatoriska ”stordriftsfördelar” liksom anställdas behov av att hantera 
det stora antalet deltagare genom att standardisera insatserna (se Lipsky 
2010:83f, 99f; Riksrevisionen 2015:104). 

Metoden ”Matchning från dag ett” (se Stockholm stad 2012) är ett exempel 
på en arbetsmarknadsorienterad insats som försöker ta utgångspunkt i 
heterogeniteten i gruppen nyanlända och anpassa matchningen till varje 
individs kompetens och egna önskemål. Metoden bygger på grundtanken att 
alla individer är motiverade och ”matchningsbara” och försöker på det sättet 
undvika att vissa individer får inadekvat stöd eller matchas mot fel arbeten på 
grund av stereotypa föreställningar om deras begränsningar och möjligheter. 
Metoden bygger också på ett aktivt arbete med att kartlägga, involvera och 
motivera arbetsgivarsidan. Samtidigt som det bör påtalas att metodens starka 
fokus på matchning och sysselsättning riskerar att försumma kontextuella 
förhållanden i individers liv som försvårar arbetsmarknadsinträde, bygger den 
på en positiv grundsyn på deltagaren och har bedömts som effektiv (Ramböll 
2012). Troligen är metoden primärt lämpad för nyanlända som är arbetslösa 
men som i övrigt har goda förutsättningar att yrkesarbete. I ett försök att skapa 
mer individanpassade och jämställda insatser driver Arbetsförmedlingen 
mellan 2018 och 2021 ett EU-finansierat projekt som bygger på metoden 
Matchning från dag ett.22 Projektet kommer att effektutvärderas, vilket ger 
möjlighet till ytterligare kunskap om denna metods förtjänster.

Engagemang från alla parter − individ, samhälle, arbetsliv
En av förutsättningarna för att nyanlända ska kunna bli en del av ett 
integrerat samhälle och delaktiga på arbetsmarknaden är ett intresse 
från individerna själva – en vilja som i de allra flesta fall också föreligger 
(Gustafson 2004; Ikonen 2015; Arbetsförmedlingen 2017a; Sania Ali m.fl. 

22 Se svenska ESF-rådet, projektnummer 2017/00595.
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2018:168ff). Integrationspolitiken har dessutom i stor utsträckning byggt 
på insatser som syftar just till att aktivera invandrare och understödja deras 
arbetssökande (prop. 2009/10:60; Qvist 2012; Larsson 2015). Men det är 
svårt för en enskild individ eller grupp att integreras i ett samhälle eller på en 
arbetsmarknad om majoritetsbefolkningen eller de individer som dominerar 
systemet är passiva eller till och med skeptiska till integration ( jfr de los Reyes 
och Kamali 2005; Lindroth 2017; Alfredsson 2017). Med utgångspunkt i ett 
integrationsbegrepp som utgår från sammanhållning och delaktighet ( jfr 
Putnam 1993; Johnston m.fl. 2009) blir det centralt att inte bara fokusera på 
den individ som kommer till Sverige, utan att se att alla aktörer har ett ansvar 
och är del av integrationsprocessen. Detta gäller individen som kommer till 
landet men också majoritetsbefolkningen, det offentliga, och inte minst – när 
det gäller arbetamarknadsetablering –arbetsgivarna. Alfredsson (2017) lyfter 
fram just det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan offentliga 
myndigheter, civilsamhället och näringslivet som en central framgångsfaktor 
( jfr SKL 2017b). Genom att skapa samordningsgrupper och nätverk där 
aktörerna tillsammans diskuterar integrationsfrågan kan gemensamma 
strategier och insatser stärkas.

Social integration och engagemang i civilsamhället
När det gäller social integration handlar det om möjligheten att skapa 
sammanhållning och tillhörighet mellan individer ( jfr Putnam 1993). I det 
här avseendet kan engagemang av privatpersoner eller det organiserade 
civilsamhället spela en viktig roll (se t.ex. Jönsson och Scaramuzzino 2016; 
Lindroth 2017; Turunen och Weinryb 2017). I de lokala samhällen och 
kontexter som integrationsarbetet tycks ha varit mest framgångsrikt lyfts 
just lokalbefolkningens engagemang, öppenhet och intresse fram som en 
bidragande faktor (se t.ex. Hela Sverige ska leva 2006; Alfredsson 2017). 
Samtidigt vittnar många nyanlända om att de har svårt att komma i kontakt 
med majoritetsbefolkningen och få svenska vänner, och därför har det startats 
många former av mentorsprojekt (se t.ex. MUCF 2015; Mitt liv 2018) liksom 
mötesplatser som syftar till att skapa kontakt och välkomna nyanlända till 
Sverige (se t.ex. Aytar 2016; Lindroth 2017; Linköpings kommun 2018). Sådana 
insatser kan bidra till att skapa sammanhållning och ömsesidig förståelse, och 
leder förhoppningsvis till relationer som sträcker sig längre än insatsen. Här 
kan den offentliga förvaltningen bidra aktivt till social integration genom att 
uppmuntra och stödja initiativ i civilsamhället som syftar till att skapa kontakt 
och relationer ( jfr SKL 2017b:19ff). Samtidigt kan sådana specifika initiativ 
ofta bygga upp en i någon mening artificiell relation som − hur välmenande 
verksamheterna är − också grundar sig i uppdelningen mellan ”vi” och 
”dem” ( jfr de los Reyes och Kamali 2005; Lindroth 2017). Ett sätt att verka 
för social integration som inte tar utgångspunkt i uppdelningen nyanlända/
ursprungsbefolkning är att dra nytta av det befintliga civilsamhällets och 
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föreningslivets strukturer och aktiviteter. Det offentliga kan jobba aktivt genom 
att skapa förutsättningar för nyanlända att delta i det etablerade föreningslivet 
ordinarie verksamheter eller stödja initiativ som möjliggör för nyanlända att 
hitta och känna sig välkomna på de sociala arenor där medborgare redan idag 
träffas, umgås och interagerar ( jfr t.ex. Gustafson 2004:112ff; Lukkerz och 
Thiborg 2011; Lindroth 2017:52; SKL 2017b:19; Dahlstedt och Ekholm 2019): 
i sportklubbar, intresseföreningar, politiska partier, konstföreningar etcetera. 
Genom delaktighet i den typen av sammanhang skapas kontaktytor som kan 
bidra till ökad förståelse och sammanhållning mellan individer, vilket också 
kan bidra till att minskad diskriminering. Dessutom kan nyanlända här skapa 
kontakter och nätverk som kan leda till arbeten. 

När det offentliga på olika sått går in och stödjer och samverkar i olika 
initiativ i civilsamhället har exempelvis Jönsson och Scaramuzzino (2016) 
understrukit vikten av att det offentliga bör avhålla sig från att styra 
insatserna och civilsamhället för hårt, eftersom aktiviteterna då kan komma 
att omformas till att likna konventionella offentliga insatser, vilket skulle 
motverka tanken om att det är just delaktighet i civilsamhällets reguljära 
aktiviteter som eftersträvas ( jfr MUCF 2016:80f). Vidare har David Ekholm 
(2016, 2018) i studier visat att föreningslivet visserligen kan bidra i fråga om 
integration, men att civilsamhället samtidigt inte ska ses som ”lösningen” på 
integrationsfrågan eller ersätta välfärdsstatens ansvar för att skapa jämlika 
möjligheter för alla att leva och utvecklas i samhället ( jfr MUCF 2016:79f).

Arbetsnära insatser och engagemang bland arbetsgivare
Individen som söker anställning är inte den enda part som påverkar om 
arbetsmarknadsetablering blir möjlig – i detta är också arbetsgivaren 
en central part ( jfr Arbetsförmedlingen 2017d, DUA 2018). Således kan 
arbetsmarknadsintegration också uppnås genom att jobba aktivt mot 
arbetsgivarsidan i anställningsrelationen, både genom att försöka minska 
diskrimineringen på arbetsmarknaden och genom att öka engagemanget från 
arbetsgivare i fråga om integration. Just engagemang från arbetsgivaren har 
i mina egna studier framkommit som en tydlig framgångsfaktor (Eriksson 
2017:88f, 102).

Ett flertal forskningsstudier har visat att det förekommer diskriminering 
på arbetsmarknaden, som tar sig uttryck genom att individer med utländska 
namn väljs bort trots likvärdiga (eller identiska) meriter (Carlsson och Rooth 
2007; Eriksson och Lagerström 2012; Bursell 2014; Arai m.fl. 2015).23 Det 
bör understrykas att den här typen av diskriminering inte behöver vara 
uttryck för uttalade eller medvetna antipatier gentemot invandrare, men 
på aggregerad nivå bildas ändå ett tydligt mönster där invandrare med 
motsvarande kvalifikationer har sämre möjligheter än inrikes födda att få 
jobb. Ett sätt att utjämna den skeva arbetslöshetsgraden mellan inrikes- och 

23 se Arbetsförmedlingen (2017e:27ff) för en översikt och ytterligare exempel.
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utrikesfödda (se Cheung och Hellström 2016; Arbetsförmedlingen 2018b:9) 
skulle således kunna vara att uppmuntra arbetsgivare att agera annorlunda i 
sina anställningsbeslut ( jfr Arbetsförmedlingen 2017e:29, 48).

Det finns även vetenskaplig grund för att insatser med arbetsplatsan- 
knytning (exempelvis praktikplatser och subventionerade anställningar) har 
goda resultat som väg in på arbetsmarknaden (Svantesson och Aranki 2006; 
Åslund och Johansson 2011; Liljeberg m.fl. 2012b; Forslund m.fl. 2013; 
Riksrevisionen 2013; Arbetsförmedlingen 2018c). Sådana arbetsnära insatser 
bidrar till att individen får en första kontakt med yrkeslivet och den svenska 
arbetsmarknaden liksom möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande och skapa 
nätverk (Eriksson 2017:82ff). Arbetsplatsförlagda insatser kan också bidra till 
att öka individens förståelse för den svenska arbetsmarknadens struktur och ge 
insikter om vilka yrken som är möjliga att söka och vad som krävs för att verka 
inom ett visst arbetsmarknadssegment (ibid., s. 87f). Trots fördelarna med 
insatser med arbetsplatsanknytning har det varit svårt att få till stånd sådana 
insatser i tillräcklig omfattning (Riksrevisionen 2013; Arbetsförmedlingen 
2014:30, 2017e:43), och sammantaget skulle det finnas mycket att vinna på 
att utöka de arbetsnära insatserna. Här pekar Riksrevisionen (2013) liksom 
Behrenz m.fl. (2015) på att det är viktigt att det offentliga jobbar mer aktivt 
för att informera, motivera och uppmuntra arbetsgivare att engagera sig och 
bereda plats för insatser i sin verksamhet. Vesterberg (2011) har dock visat att 
ett problem med praktikplaceringar kan vara att dessa riskerar att leda in på 
en segregerad arbetsmarknad (se även Mulinari 2018), en utveckling som är 
viktig att försöka stävja genom att praktikplatserna som erbjuds ligger i linje 
med individens utbildningsnivå och kompetens.

Frågan om arbetsgivares engagemang sträcker sig inte bara till att 
faktiskt ta emot individer som praktikanter eller att erbjuda olika typer av 
subventionerade anställningar. I värsta fall kan sådana insatser utnyttjas 
genom att arbetsgivare sätter i system att använda sig av sådan arbetskraft, 
utan att ha någon ambition att omvandla dessa anställningar till reguljära 
arbetstillfällen (Hosseini-Kaladjahi 1997; Gustafson 2004:109). Risken 
att arbetsmarknadspolitiska åtgärder i realiteten snarast blir ett sätt att 
förse arbetsgivare med billig arbetskraft är något det offentliga bör ha i 
åtanke när insatser i form av subventionerade anställningar utformas och 
används. Exempelvis Liljeberg m.fl. (2012b) visar tydligt att subventionerade 
anställningar kan tränga undan ordinarie arbetstillfällen (se även Calmfors 
m.fl. 2002), varför det är viktigt att sådana insatser är utformade på ett sätt 
som gör övergång till ordinarie anställning sannolik. Detta skulle bland annat 
kunna ske genom tydlig kontroll och reglering som inte tillåter en arbetsgivare 
att upprepade gånger ta emot praktikanter eller individer med subventionerad 
anställning utan att också erbjuda ordinarie anställning ( jfr Riksrevisionen 
2013). När det gäller engagemang från arbetsgivaren handlar detta alltså om 
ett intresse att verkligen stödja individerna in på arbetsmarknaden, antingen 



52

genom att erbjuda reguljära anställningar i den egna verksamheten, eller 
genom att på andra sätt stödja individen till arbete. Även när arbetsgivaren 
inte har möjlighet att anställa i den egna verksamheten har engagemang från 
arbetsgivarens sida visat sig viktigt. Exempelvis kan ett aktivt handledar- eller 
mentorskap inom en arbetsplatsförlagd insats innebär att den nyanlända ges 
bättre möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens och få stöd i sitt fortsatta 
arbetssökande (se Eriksson 2017; Reuterwall och Thalén 2017).

Från den nationella politiken, liksom inom Arbetsförmedlingen och 
hos många kommuner, finns redan olika initiativ för att öka intresset 
och engagemanget hos arbetsgivarna. Den så kallade 100-klubben, de 
lokala Jobbspåren, initiativet Praktik i staten liksom uppstarten av olika 
mentorsprogram är några exempel (se MUCF 2015; Arbetsförmedlingen 
2017f:15ff; Finansdepartementet 2018; DUA 2018). Ett annat sätt att 
skapa incitament för arbetsgivare att aktivera sig för att anställa nyanlända 
och ta emot individer inom olika arbetsplatsförlagda insatser är att ställa 
krav på detta i offentliga upphandlingar (se Alfredsson 2017:9, 22). När så 
sker formuleras liknande krav på aktivering gentemot arbetsgivarsidan 
i anställningsrelationen, som i vanliga fall ställs på de arbetssökande. 
Alfredsson m.fl. (ibid.) lyfter fram detta som ett framgångsrikt sätt att 
bryta invanda anställningsmönster och få saker att faktiskt hända, men på 
samma sätt som när det gäller enskilda nyanlända kan det vara på sin plats 
att även när det gäller arbetsgivarnas engagemang primärt jobba med att 
försöka skapa goda relationer och samarbeten, där samhällsnyttan och det 
gemensamma ansvaret för integrationsfrågan tydliggörs och diskuteras ( jfr 
DUA 2018). Så kan göras genom att upprätta formaliserade nätverk eller 
samarbetsorgan där det offentliga och näringslivet gemensamt hittar lösningar 
för att minska diskrimineringen och öka möjligheten för nyanländas inträde 
på arbetsmarknaden (Alfredsson 2017:6, 9). Här kan också etablerandet av 
yrkesinriktade mentorsprogram vara en möjlig väg (se t.ex. MUCF 2015; Mitt 
liv 2018) och det finns även exempel på att näringslivet på egen hand − genom 
exempelvis lokala Rotaryklubbar − tar initiativ som syftar till att möjliggöra 
integration och arbetsmarknadsetablering (se Rotary Sverige 2017:3). Lennart 
Delander m.fl. (2015a, 2015b) visar visserligen i en studie att mentorsprogram 
inte lett till någon signifikant högre sannolikhet för anställning i förhållande 
till dem som inte fått denna insats.24 Författarna poängterar dock att detta 
inte behöver betyda att mentorsprogrammet varit misslyckat, framförallt 
med tanke på att målgruppen hade kort vistelsetid i Sverige och merparten 
av deltagarna inte hade eftergymnasial utbildning. För denna målgrupp 
– som av Arbetsförmedlingen anses stå långt från arbetsmarknaden – kan 
mentorskapet innebära viktiga steg på väg mot att närma sig arbetsmarknaden 
även om det inte leder direkt till ett arbete (MUCF 2015). För en målgrupp 

24 Studien visar en signifikant ökad sannolikhet (13 procents ökad sannolikhet) för män att få jobb, men 
ingen signifikant ökad sannolikhet för kvinnor, vilket påverkar studiens sammanlagda resultat.
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med högskoleutbildning från hemlandet kan mentorskap däremot vara det 
konkreta stöd som blir den sista pusselbiten för att få ett jobb. En utvärdering 
av mentorsverksamheten Mitt Livs Chans – som vänder sig till nyanlända 
med eftergymnasial utbildning och svenskkunskaper – visar att 67 procent av 
adepterna hade fått anställning fem månader efter att programmet avslutats 
(Mitt liv 2018).

Integrerade och fokuserade insatser
Språkundervisning, samhällsorientering och yrkesförberedande utbildningar 
liksom olika typer av arbetsförberedande insatser (så som CV-kurser och stöd 
i arbetssökande) är exempel på insatser som normalt sett inte genomförs 
hos en arbetsgivare.25 Yrkespraktiker och subventionerade anställningar 
är däremot exempel på arbetsplatsförlagda insatser, varigenom deltagaren 
kommer i kontakt med arbetslivet och får arbetslivserfarenhet. Länge har det 
dock funnits tankar om att ett speciellt lämpligt ställe för språkinlärning är 
på en arbetsplats, eftersom det både ger möjlighet att använda det svenska 
språket i vardagliga interaktioner liksom att lära sig ett språk som är specifikt 
för ett visst yrke (se t.ex. Skollag 2010:800, 20kap, 25§; Prop. 1997/98:16, 
s. 83ff; Prop. 2009/10:60, s. 68; Statskontoret 2009:61). Insatser som 
kombinerar språkinlärning med arbetsplatsförlagda insatser har därför 
funnits relativt länge, exempelvis språkpraktik eller yrkessvenska, och är 
någonting som tycks öka i omfattning. Mina egna studier tyder också på att 
det skulle finnas mycket att vinna på att integrera olika former av stöd inom 
ramen för en sammanhållen insats. Det behöver inte handla bara om att 
kombinera språkinlärning och arbetsplatsförlagda insatser. Även så kallade 
arbetsförberedande insatser, så som stöd med att skriva CV och vägledning i 
arbetssökande, tjänar på att integreras i en arbetsplatsförlagd insats. Om den 
typen av stöd ges direkt på en arbetsplats, istället för som en separat aktivitet 
så som en allmän CV- eller arbetsmarknadskurs, kan stödet bli mer precist 
och specifikt för ett visst arbetsmarknadssegment (se Eriksson 2017:88f, 101f). 
Detta skulle kräva vissa ökade insatser inom arbetsgivarens handledande eller 
mentorskapsliknande funktioner, men skulle samtidigt öka möjligheten för 
den enskilde att få mer ändamålsenligt stöd (ibid.). På det hela taget finns det 
tydliga fördelar med att integrera olika typer av insatser, istället för att dessa 
delas upp i separata aktiviteter som genomförs på olika platser. Ett sådant 
angreppssätt skulle innebära färre partikularistiska insatser till förmån för 
större och mer sammansatta insatser som har en tydligare helhetslinje och 
fokus.

På senare tid har också steg tagits i riktning mot att jobba med mer 
integrerade och fokuserade insatser av det här slaget. De så kallade lokala 
Jobbspåren kan ses som ett exempel på detta. Här kombineras olika stödjande 

25 se Arbetsförmedlingen (2016) för en förteckning av aktiviteter som Arbetsförmedlingen erbjuder inom 
etableringsprogrammet.
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insatser med yrkesutbildning, språkinlärning och arbetsplatsförlagda 
moment som syftar till att värdföretaget för jobbspåret ska kunna rekrytera 
individer när spåret avslutas. Jobbspåren är också ett bra exempel på en insats 
som bygger på intresse och engagemang från arbetsgivaren, där insatserna 
formuleras och genomförs i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen 
och arbetsgivaren (se DUA 2018). Jobbspåren är inte bara en integrering av 
olika typer av insatser, utan också ett exempel på en fokuserad insats där ett 
specifikt jobb finns som målbild redan från start. Arbetsförmedlingens så 
kallade snabbspår mot olika bristyrken kan ses som ett annat exempel på en 
sådan integrerad och fokuserad insats, som kombinerar ett flertal insatser i en 
längre sammanhållen aktivitet (se Arbetsförmedlingen 2017d). Strängt taget 
kan snabbspåren dock snarare beskrivas som en medveten och strukturerar 
kombination av befintliga insatser, än en separat integrerad insats, men tanken 
om att medvetet kombinera insatser med ett tydligt fokus – liksom samarbetet 
mellan olika myndigheter och arbetsgivarsidan – är grundläggande även i 
snabbspåren.
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6. Avslutande diskussion

Staten och kommunen
Inom det offentliga har ansvaret för integrationsarbetet varierat över tid, och 
administrativt finns just nu en relativt tydlig ansvarsfördelning mellan stat 
och kommun. Staten, genom Arbetsförmedlingen (liksom Försäkringskassan 
och Migrationsverket), är ytterst ansvarig för mottagandet av nyanlända, 
medan kommunerna bidrar genom att anordna utbildning, primärt svenska 
för invandrare och samhällsorientering. I praktiken suddas dock gränserna för 
ansvaret ofta ut. Detta har olika orsaker. Behovet av att arbeta mer långsiktigt 
med integration gör att kommunerna får ta ett ökat och ansvar efter det att 
den nyanlände efter två år lämnar Arbetsförmedlingens etableringsprogram.26 
Kommunen är dessutom ytterst ansvarig för alla sina invånare, varför de 
behov som finns i fråga om exempelvis socialt stöd liksom att verka för god 
levnadsstandard och goda livsvillkor, till syvende och sist blir en fråga för 
kommunen. Gränserna för ansvaret för integrationsfrågan suddas också ut 
beroende på att integration är ett fenomen som inte enbart handlar om att arbeta 
med insatser gentemot enskilda nyanlända, utan också om generella insatser 
på en rad politiska områden (jfr Andersson 2011). Att främja integration 
kan handla om många typer av insatser – exempelvis att tillgängliggöra 
lokalsamhället och dess institutioner, antidiskrimineringsarbete, att 
motverka boendesegregation liksom att utforma en politik som möjliggör 
jämlikt deltagande i samhällslivet – varav många faller utanför ramen för 
Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Således finns det mycket som 
den kommunala administrationen kan göra på integrationsområdet, både 
på individ- och strukturnivå för att främja integration och därigenom skapa 
ett mer socialt hållbart lokalsamhälle. Många kommuner bedriver också ett 
aktivt och progressivt arbete (se Alfredsson 2017).

Policyimplikationer
Genom rapporten har jag försökt belysa erfarenheter från tidigare 
integrationsarbete som är viktiga att ha i åtanke för dem som arbetar på 
strategisk nivå med integration och stödinsatser till nyanlända. Det befintliga 
kunskapsunderlaget visar vikten av en förståelse för integration som bygger 
på sammanhållning, delaktighet och tillhörighet. Integration handlar om 
likvärdiga möjligheter till deltagande i samhällets alla områden, och insatserna 
bör därför vidgas bortom språkinlärning och arbetsmarknadsetablering. 
Litteraturgenomgången ger grund till slutsatsen att ett holistiskt perspektiv 
– där insatserna tar hänsyn till den nyanländes hela livssituation, behov och 

26 Här kan det diskuteras huruvida statens ansvar borde sträcka sig längre än till de första två åren 
av en nyanländs vistelse i Sverige, eller om denna tidsgräns borde variera beroende på individuella 
förutsättningar istället för att vara den samma för alla (se SKL 2017b).
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intressen, och utgår från en syn på individen som kapabel och motiverad – kan 
bidra till att integrationsarbetet bli mer ändamålsenligt. Frågor om exempelvis 
hälsa, boende och social integration måste förstås som tätt förknippade 
med, och grundläggande förutsättningar för, arbetamarknadsetablering. 
Arbetsmarknadspolitiska individinsatser är centrala, men måste kombineras 
med individinsatser på andra områden och (inte minst) ett arbete som 
når ovanför individnivån för att påverka de strukturella och kontextuella 
förhållanden som hindrar integration och etablering. Detta kan bland annat 
handla om initiativ för att motverka främlingsfientlighet och diskriminering, 
att tillgängliggöra välfärden och olika sociala och politiska kontexter för 
nyanlända, liksom att skapa vilja och incitament för arbetsgivare att anställa 
nyanlända och invandrare. 

Integration är en fråga som berör alla i samhället. Således är det offentliga, 
civilsamhället liksom arbetsgivarna alla viktiga aktörer i arbetet med att uppnå 
integration. Alla aktörer kan genom ett tydligt engagemang bidra på sitt sätt 
till att understödja och möjliggöra integration. I detta har samverkan mellan 
olika offentliga aktörer, liksom mellan det offentliga och övriga samhället lyfts 
fram som en framgångsfaktor. Vad gäller specifika insatser visar erfarenheter 
att meningsfullhet och individanpassning behöver beaktas, liksom behovet 
av kvalificerade, integrerade (sammanhållna) och fokuserade insatser. Att 
möjliggöra för en långsiktig planering för individens etablering är centralt, 
liksom att förbättra möjligheterna till grundläggande vuxenutbildning och 
validering av befintlig kunskap. Att jobba aktivt mot arbetsgivare för att skapa 
reguljära arbetstillfällen snarare än ett överutnyttjande av subventionerade 
anställningar framstår också som angeläget. 

Det angreppssätt som föreslås i rapporten – det vill säga att utvidga insatser 
som har med andra aspekter av integration än arbetsmarknadsetablering 
att göra; så som hälsa, boende, förbättrade livsvillkor och social 
sammanhanhållning – kan kräva mer resurser initialt, men sett i ett 
bredare perspektiv skulle det vara ekonomiskt och samhälleligt gynnsamt 
( jfr Malmberg m.fl. 2016). Om sådana aspekter inte tas i beaktande talar 
mycket för att etableringstakten kommer fortsätta vara långsammare än 
nödvändigt, och i värsta fall kan konsekvensen bli en bestående segregation 
och långsiktiga permanenta samhällskostnader ( jfr Ruist 2018). Utmaningen 
blir att implementera en sådan integrationspolicy i tider av ökad polarisering, 
främlingsfientlighet och krav på ”hårdare tag” gentemot invandrare. Inte 
desto mindre är det just detta angreppssätt som kan skapa integration i 
dess breda bemärkelse, där sammanhållningen i samhället ökar snarare än 
minskar. Genom aktivt antidiskrimineringsarbete och insatser för att skapa 
möjligheter till social integration kan förhoppningsvis spänningarna mellan 
grupper i samhället minska så att vi skapar ett gemensamt samhälle för alla, 
istället för permanentade motsättningar mellan insider- och outsidergrupper. 
Detta är i själva verket den enda vägen om målet är att uppnå ett välmående 
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samhälle för hela befolkningen. Här är det också viktigt att lyfta blicken 
och förstå frågan om segregation och bestående ojämlikheter i relation till 
maktpositioner, materiella förutsättningar och samhällsstrukturer, snarare än 
som etniskt och kulturellt bundna fenomen. Bara då finns det en möjlighet att 
se bortom kategorierna invandrare och svenskar som förklaringsmodell för 
uppdelningar mellan individer i samhället. 

Slutord
Hur integration och integrationsarbete definieras och bedrivs inom den 
offentliga administrationen är föränderligt, och i slutändan en politisk fråga. 
De högerpopulistiska och nationalistiska strömningar som för tillfället växer 
sig starkare både i Europa och Sverige kan på allvar komma att förändra detta 
politikområde på ett genomgripande sätt, vilket vi redan kan se tydliga exempel 
på runt om i Europa. Stängda gränser och kriminalisering av flyktingar är 
exempel på ett förekommande förhållningssätt som redan praktiseras av flera 
europeiska nationer (se t.ex. Zaun 2017; Hansen 2018). En sådan asylpolitik 
återspeglar en viss människo- och världssyn, som även kommer påverka hur 
man förhåller sig till de invandrare som faktiskt lyckats ta sig in i landet (ibid.). 
Integrationspolitiken, också i Sverige, kan mycket väl ta en helt annan väg än 
den som föreslås i den här rapporten. 

Att den nuvarande integrationspolitiken överges för en ny 
assimileringspolitik är en potentiell utveckling som redan kan börja skönjas 
i vissa kommuner – där exempelvis hemspråksundervisning tas bort, krav på 
formella svenskkunskaper införs för att få jobba i kommunala verksamheter 
och toleransen mot religiös olikhet minskar genom att aktivt motverka vissa 
religiösa uttryck (exempelvis genom krav på slöjförbud och underlåtelse 
att erbjuda specialkost i skolbespisningen). Aktiv återvandringspolitik 
är ett annat potentiellt alternativ, där återvändande till ursprungslandet 
genom incitament eller tvång – liksom inrättande av en offentlig myndighet 
som administrerar detta – på sina håll förs fram som politiska förslag. En 
sådan utvecklig av politiken skulle bygga på en inhuman människosyn som 
åsidosätter de mänskliga rättigheterna, och den skulle vara skadlig för de 
enskilda individer som drabbas av den, liksom för landet långsiktiga välstånd. 
Det offentliga behöver jobba proaktivt för att undvika en sådan utvecklig, och 
ett sätt att göra det skulle vara just att jobba aktivt med ett integrationsarbete 
som skapar sammanhållning, och därigenom minska polarisering och fortsatt 
utbredd högerpopulism.
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