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ABSTRAKT 

 

Den här studien undersöker ett integrationsprogram i Falköpings kommun i Sverige. Studien visar 

integrationsprogrammet ur en vetenskaplig synvinkel och undersöker hur framgångsrikt programmet är, 

baserat på programmets syfte, som är att öka självförsörjandegraden bland invandrare i Falköping.  Syftet 

med denna studie är att om möjligt kunna förbättra och förändra det pedagogiska arbetet i 

integrationsprogrammet i Falköping, och därmed öka chansen till självförsörjning för deltagarna i 

integrationsprogrammet. Deltagarna i integrationsprogrammet har också gett sina synpunkter på de 

pedagogiska insatserna genom en enkätundersökning och några av deltagarna har också deltagit i 

personliga intervjuer. Resultatet av studien visar att kommunens måluppfyllelse är god. 

Enkätundersökningen och intervjuerna visar att deltagarna är nöjda med integrationsprogrammet och 

deltagarna ger förslag på förbättringar som kan leda till ökade möjligheter att bli självförsörjande. 

  

 

ABSTRACT 

 

 

This study examines an integrations program in municipality of Falköping in Sweden. The study research 

the integrations-program from a scientific point of view and examines how successful the program is, 

based on the programs purpose, which is to increase the self-sufficiency among the immigrants in 

Falköping. The purpose with this study is, if it is possible, to improve and change the pedagogical work in 

the integrations-program in Falköping and by that increase the possibilities to self-sufficiency for the 

participants in the integrations-program. The participants in the integrations-program have also given 

their opinions about the pedagogical achievement by an opinion-poll and some participants have answers 

by personal interviews. The result of the study shows that the municipality has been rather successful 

compared to the purpose. The opinion-poll and the interviews shows that the participants are quite 

satisfied with the program and some of the participants gives some proposals of improvements which 

maybe will lead to increase the possibilities for self-sufficiency. 
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1. Inledning  

 

Under hösten 2006 började jag arbeta i ett integrationsprogram i Falköpings kommun. Alla 

vuxna invandrare som kommer till Falköping erbjuds att delta i integrationsprogrammet. 

Målet för integrationsprogrammet är att vuxna invandrare ska nå delaktighet i samhället och 

få en egen försörjning inom en tvåårsperiod. Med en egen försörjning menas att personen fått 

ett arbete eller startat eget företag som han/hon kan försörja sig på, alternativt börjat studera 

på vuxenutbildning eller högskola och då har rätt att erhålla studielån och studiebidrag. Annan 

egen försörjning kan också vara pension och sjukersättning. Bakgrunden till att 

integrationsprogrammet startade är att integrationsenheten ville öka samverkan mellan svensk 

språkträning och arbetsmarknad (Andersson, Folkesson, Hammar & Lindström 2003).  

Målsättningen är att invandrarna efter introduktionsprogrammet ska kunna så mycket svenska 

och ha sådana kunskaper om arbetslivet och det svenska samhället att de kan bli 

självförsörjande. Så snart en deltagare kan så mycket svenska att praktik är möjlig ska sfi 

(svenska för invandrare) kombineras med praktik. Eftersom fler invandrare studerar svenska 

språket på LärCenter (kommunens skola för vuxnas lärande) utan att vara med i 

integrationsprogrammet, är denna praktikform i första hand avsedda för deltagare i 

integrationsprogrammet enligt Andersson et al (2003). Antalet lärarledda timmar för SFI-

studerande under introduktionen ska öka till i genomsnitt 15 timmar per vecka, för att nämna 

några av målen med programmet (Andersson et al 2003). När jag träffat invandrare, både i 

och utanför integrationsprogrammet och i alla åldrar, har vi ibland diskuterat likheter och 

olikheter mellan Sverige och andra länder och deras skolkulturer. Ofta har vi då märkt 

skillnader på pedagogiska arbetssätt. I andra länder, som dessa invandrare kommer ifrån, har 

ibland en mer traditionell undervisning (Soydan, Jergeby, Olsson och Harms-Ringdahl 1999). 

Denna äldre pedagogik kan ibland benämnas förmedlingspedagogik eller katedermetod. 

Denna metod kan jämföras med den pedagogik som var ganska vanlig förr i Sverige, där 

läraren stod framme i katedern och förmedlade den kunskap som eleverna skulle lära sig 

(Rickardson 2004).  Att invandrare och svenskar ofta kommer från olika skolkulturer har jag 

också försökt beakta i denna studie, genom att belysa problembaserat lärande (pbl) och 

interaktivt lärande (datorunderstött lärande), se avsnitt 2.1.1. Dessa båda metoder används allt 
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oftare i Sverige för att eleverna ska öka lusten att lära, och därmed ta mer eget ansvar över sitt 

lärande.  

 

 

1.1. Riktlinjer för och införande av introduktionsersättning   

 

Det finns en central överenskommelse mellan arbetsmarknadsstyrelsen, integrationsverket, 

migrationsverket, skolverket och svenska kommunförbundet om utveckling av introduktionen 

för flyktingar och andra invandrare (Migrationsverket 2006). Dessa myndigheter och 

organisationer samverkar för att ge stöd till de olika aktörer som finns i arbete med tidiga 

introduktionsinsatser för nyanlända invandrare. Dessa invandrare ska erbjudas en bra 

introduktion till det svenska samhället, och introduktionsinsatserna ska utformas så att den 

stödjer en snabb och effektiv etablering. Introduktionen ska underlätta vägen till att bli 

självförsörjande, och ta del av medborgerliga skyldigheter, rättigheter och möjligheter 

(Migrationsverket 2006). Integrationsverket har gett ut en folder om målet för nyanlända 

invandrares introduktion (Integrationsverket 2006). Introduktionen för nyanlända invandrare 

utgörs av de insatser samhället gör under deras första tid här. Varje kommun och myndighet 

bryter ner och formulerar sina mål utifrån dessa övergripande mål. Introduktion är den tiden 

när den enskilde får individuellt anpassat stöd, för att öka sina möjligheter att nå ett 

långsiktigare mål, egen försörjning och delaktighet i samhällslivet (Integrationsverket 2006).  

 

Den lokala överenskommelsen har träffats mellan arbetsförmedlingen i Falköping, 

Migrationsverket och Falköpings kommun, genom Socialförvaltningen och Kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen i Falköping (se bilaga 1). Målet är också här att överenskommelsen 

ska hjälpa till att genom samverkan ge asylsökande, flyktingar och andra nyanlända invandare 

möjligheter att utveckla och stärka sina resurser för att ges möjlighet att försörja sig och bli 

delaktiga i samhället. Målgruppen är vuxna personer boende i Falköpings kommun och som 

är inskrivna vid Migrationsverkets mottagningsenhet, vuxna personer som är folkbokförda i 

Falköpings kommun och som är inskrivna vid kommunens integrationsenhet samt andra 

nyanlända invandrare i Falköpings kommun (se bilaga 1). 

 

Falköpings kommun har antagit mål i arbetet med integration av nya invandrare i kommunen 

(se bilaga 2), och nedan följer några av de viktigaste punkterna: 
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 20 % ökning av deltagare med egen försörjning efter 2 år 

 60% praktik utanför AME, Arbetsmarknadsenheten 

 Sjukskrivningstal ner med 20% 

 Alla inskrivna på AF, Arbetsförmedlingen 

 Sfi 15 tim/v 

 Större individuell inriktning 

 Introduktionsersättning 

 Samverkan mellan förvaltningarna, all verksamhet förlagd till LärCenter 

 Integrationsgrupp bestående av SFI-, AME-, soc.handläggare och coacher 

 

Kommunens riktlinjer för introduktionsersättning beskrivs på följande sätt (bilaga 3): 

 

”Kommunen får enligt ”Lag om introduktionsersättning för flyktingar och andra utlänningar” 

(SFS 1992:1068) bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska 

medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Kommunen 

bestämmer introduktionsersättningens storlek.”    

 

Kortfattad kan sägas att målsättningen är att underlätta för den enskildes integrering i det 

svenska samhället och bereda möjligheter till egen försörjning. Med introduktionsersättning 

erhålls en anställningsliknande situation för den enskilde. En introduktionsplan ska upprättas 

och den ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av den enskilde. Introduktionsplanen 

ska därefter följas upp regelbundet ungefär var sjätte vecka. Introduktionsersättningen erhålls 

under arbetsliknande former med reducering av ersättningen vid frånvaro, eftersom 

obligatorisk närvaro gäller efter gällande introduktionsplan. Deltagarna är också berättigade 

till tjugofem dagar semester (bilaga 3).  

 

1.2. Genomförande av introduktionsprogrammet 

 

Introduktionsenheten har formulerat följande mål för deltagarna i integrationsprogrammet (se 

bilaga 4): 

 

 Egen försörjning 
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 Att kunna kommunicera på svenska och ha allmänna kunskaper motsvarande nivå A – 

D eller mer, samt eventuellt yrkesspecifika svenskkunskaper. 

 Ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället, sociala koder och social 

kompetens. 

 Formulerat yrkesmål och inneha en meritportfölj med CV, där tidigare yrkeskunskap 

så långt som möjligt validerats, samt en personlig presentation. 

 Ha kunskaper om hur man söker arbete i Sverige och erfarenheter från svenskt 

arbetsliv. 

 

Integrationsprogrammet innebär daglig verksamhet på kommunens LärCenter och/eller 

praktik. Programmet är uppdelat i olika områden och i programmet ingår sfi, och på 

eftermiddagarna LC-grupp, som kan bestå av samhällsinformation, språkträning i 

dialoggrupper, hälsobefrämjande åtgärder i teori och praktik, grundläggande datakunskaper 

och studiebesök. Andra områden som kan ingå i integrationsprogrammet är yrkespraktik, 

yrkesfärgat branschspråk och grundläggande vuxenstudier (motsvarande grundskolan i 

Sverige). Samtliga dessa olika områden kan individanpassas och fastställs i varje deltagares 

individuella handlingsplan i olika kombinationer efter deltagarnas förmåga och önskemål.  

 

På förmiddagarna har deltagarna sfi-undervisning, som är nivågrupperad beroende på 

kunskapsnivå och studievana. Undervisningen är både lärarledd och interaktiv med datorer 

och hörlurar. I dessa grupper deltar även andra invandrare som inte deltar i 

integrationsprogrammet. Varje kommuninvånare med utländsk bakgrund har rätt till viss 

svensk språkundervisning. Coacher, även kallade arbetsmarknadscoacher, finns anställda för 

att hjälpa deltagarna till praktikplatser och öka lärandet kring det svenska samhället. 

Coacherna ska också hjälpa deltagarna med utbildningsalternativ, validering av tidigare 

yrkeserfarenhet och hjälpa deltagarna med kontakter vid behov. Under eftermiddagarna har 

coacherna LC-grupper med samhällsinformation för introduktionsdeltagarna med olika tema 

som arbetsliv, samhälle, familj och hälsa. Här används ofta dialoggrupper och mycket 

jämförelse mellan deltagarnas hemländer, för att visa på demokrati, jämställdhet och ett 

mångkulturellt samhälle. Deltagarna får då möjlighet att också träna på att både lyssna och 

tala svenska språket. Datorer används även här vid till exempel informationssökning, eget 

presentationsmaterial och ansökningshandlingar till arbete. Då de flesta av deltagarna är 

mycket ovana vid eller oftast aldrig använt en dator, sker det pedagogiska arbetet i långsam 
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takt för att deltagarna ska få en bra grundläggande datavana. Under eftermiddagarna sker 

också studiebesök på olika företag och samhällsfunktioner, som polis, arbetsförmedling och 

bibliotek med mera. Deltagarna har också haft möjlighet att gå en kostnadsfri 

körkortsteoriutbildning och även delta i dialoggrupper med bara kvinnor där kvinnorna 

exempelvis kan diskutera vad jämställdhet innebär i Sverige. För de deltagarna som önskar 

studera språket mer intensivt erbjuds möjlighet att delta i Språkverkstaden på 

eftermiddagarna, där individuella språkinlärningsplaner görs, och deltagarna arbetar mycket 

självständigt inom det område de bestämt sig för. En eftermiddag per vecka brukar deltagarna 

ha en hälsoinriktad information, som kan bestå av kostinformation, motionstips och praktisk 

motion (stavgång, bordtennis, bowling, skridskoåkning för att nämna några aktiviteter). 

 

Yrkespraktik ingår också i integrationsprogrammet, och varje deltagare bestämmer 

tillsammans med coachen inriktning och längd på praktiken och på hur många praktikplatser 

han/hon önskar ha. Denna praktik kan vara på deltid eller heltid, förmiddagar eller 

eftermiddagar. Deltar deltagaren i sfi-undervisningen någon dag per vecka brukar 

svenskundervisningen branschinriktas, så att deltagaren har möjlighet att träna extra på ord 

och meningar inom just den aktuella branschen. 

 

Introduktionsenhetens personal består av personal från socialförvaltningen, 

coacher/arbetsmarknadscoacher och språklärare. Personalen är uppdelad i tre olika team där 

de tre personalgrupperna är representerade i varje team. Respektive team ansvarar för cirka en 

tredjedel av deltagarna inom introduktionsprogrammet. Personalen i respektive team träffas 

ungefär en gång per vecka och diskuterar och följer upp introduktionsplanerna för de 

deltagare som ingår i respektive team. På dessa teammöten ska följande tas upp för respektive 

deltagare: 

 

 Aktuellt mål och inriktning på introduktionsplanen, 

 Uppföljning av resultat och mål/delmålsuppfyllelse, 

 Eventuellt behov av revidering och/eller nya insatser. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att om möjligt kunna förbättra och förändra det pedagogiska 

arbetet i integrationsprogrammet i Falköpings kommun, och därmed öka chansen till 

självförsörjning för deltagarna i integrationsprogrammet genom att söka kunskap om olika 

pedagogiska insatser inom integrationsarbete med invandrare och flyktingar. Vid jämförelse 

mellan ny kunskap om pedagogiska metoder inom integration med de pedagogiska insatser 

som används idag i integrationsprogrammet, hoppas jag kunna visa på metoder som om 

möjligt kan vara fördelaktiga för en framgångsrik integrering och ett ökat antal 

självförsörjande deltagare. Jag har i denna studie valt att begränsa studien över 

måluppfyllelsen för programmet, att gälla antalet självförsörjande deltagare efter två år, under 

tiden 2002-12-31 till 2007-06-30. För att se integrationsprogrammet ur fler perspektiv har 

också deltagare svarat på frågor om integrationsprogrammet genom enkätsvar (bilaga 5) och 

intervjuer (se metodavsnitt 3.2).    

 

Frågeställningarna är:       

 

 Hur ser måluppfyllelsen ut för Falköpings kommuns integrationsprogram för åren 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och första halvåret 2007?     

 Vilka åsikter har deltagarna i Falköpings integrationsprogram om de pedagogiska 

insatser som bedrivs där?  

 Vilka förbättringar kan göras i de pedagogiska insatserna inom 

integrationsprogrammet jämfört med nationella och internationella studier, för att om 

möjligt öka delaktigheten i samhället samt öka antalet självförsörjande invandrare i 

Falköpings kommun? 
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2. Tidigare forskning 

 

Jag har tagit del av forskning som visar hur olika faktorer kan påverka människor som 

kommer till ett nytt land och sökt efter pedagogiska insatser i liknande projekt med 

socialisering och integrering av invandrare i kommuner, både i Sverige och i andra länder. Att 

människan påverkas av olika faktorer i sin omgivning visar forskning runt om i världen och vi 

kan bara gå till oss själva för att förstå att händelser och personer påverkar oss på olika sätt 

och i olika grad. Jag har delat in detta kapitel på följande sätt: 

 

 Pedagogiskt arbete vid integration 

 Forskning om integration  

 

2.1. Pedagogiskt arbete vid integration 

 

Min ambition har varit att söka efter olika pedagogiska insatser vid integration av människor i 

ett nytt land. Jag har därför sökt efter studier som visar pedagogiskt arbete inom integration i 

olika länder och även i några andra kommuner i Sverige. Eftersom jag i samtal med 

invandrare också funnit skillnader i pedagogiska metoder har jag också försökt belysa nyare 

metoder, som problembaserat lärande – pbl – och interaktivt lärande som allt oftare används i 

Sverige. Jag har också sökt efter studier om etnisk och kulturell mångfald, för att bättre 

försöka förstå hur det är för människor att komma till ett främmande land. För att de 

pedagogiska insatserna ska vara till hjälp för invandrare, kan dessa studier jämföras med 

synen på kulturell mångfald, och min förhoppning är att man kanske då når ännu bättre 

resultat. När jag sökte efter studier, rapporter och annan forskning som behandlar 

integreringsprogram fann jag att det var svårt att finna vetenskapliga studier om 

integrationsarbete i Sverige. Detta gjorde mig ännu mer nyfiken på måluppfyllelsen i 

Falköping kommuns integrationsprogram ur en vetenskaplig synvinkel. Nedan visas några 

olika studier om synen på mångfald och pedagogiska insatser vid integrering, och jag har 

delat in detta avsnitt i följande kategorier:  

 

 Pedagogiska arbetssätt 

 Kulturell mångfald 

 Andraspråksinlärning 
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 Integrering  

 Nätverk. 

 

2.1.1. Pedagogiska arbetssätt  

 

I Sverige har läroplanen förändrats genom tiden och nu är det Lpo – 94 som används i de 

svenska skolorna (Skolverket 2000). För vuxenstuderande är det Lpf-94 som anger 

riktlinjerna (Skolverket 2006).  Dessa läroplaner är mer forskningsinriktade och den 

studerande tar ett större eget ansvar över studierna. Generellt kan sägas att elevernas studier 

ska utgå ifrån individen och den kunskapsnivå denne befinner sig på – individanpassade 

studier. Detta sätt att studera på kan vara ovant och främmande för en del av invandrarna. Jag 

har nöjt mig med de diskussioner jag haft med invandrare, både i och utanför 

invandrarprogrammet, och kan se att det finns skillnader, både stora och små, i olika länders 

skolpolitik. Flera ämnen är gemensamma, och andra ämnen saknas i några av länderna. I 

samtal med deltagare från Irak framkom det till exempel att hemkunskap är helt otänkbart att 

ha som skolämne, för att återge deltagarnas omdöme. Även slöjd innebar svårigheter eftersom 

flickorna inte ”behövde” träslöjd och pojkarna inte ”behövde” lära sig att sy enligt dessa 

irakiska män och kvinnor.  

 

Den äldre traditionella pedagogiken, som ibland kallas förmedlingspedagogik eller 

katederundervisning (Rickardson 2004), är den som bäst stämmer in på de flesta invandrares 

beskrivning av deras skolsystem. En del invandrare har haft skolundervisning cirka fyra 

timmar per dag, andra längre dagar, och några har gått i skolan varannan dag. Skoldagarna har 

varit krävande och oftast har inga raster förekommit. Lärarna har varit mycket stränga och 

ofta har olika straff utdelats, både fysiskt och psykiskt. Jag nämner detta för att läsare ska 

förstå att vår svenska skolkultur ofta är helt annorlunda än vad invandrarna är vana vid. Våra 

pedagogiska arbetssätt i Sverige är numera mer inriktade på individuellt lärande och eget 

ansvar för lärandet (Boström 1998; Skolverket 2000; Skolverket 2006). Den svenska skolan 

använder sig ofta av interaktivt lärande, där eleverna lär sig genom olika metoder och genom 

att använda de olika sinnena. Datorer är också ett hjälpmedel som blir allt vanligare i svenska 

skolor och även datoranvändning är ett interaktivt lärande. Problembaserat lärande – pbl – är 

ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på den egna individens ansvar över sitt lärande. 

Boström (1998) menar att fokus flyttas från undervisning till lärande, och att elevers olika 
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inlärningsstilar kan förändras med medvetenhet. Vid pbl kan den största omställningen vara 

att eleven är van vid att läraren berättar vad som är viktigt, vilka sidor de ska läsa och i vilken 

bok, till att eleven själv får ta ansvar över vad han/hon tycker är viktig kunskap i ämnet (Hård 

af Segerstad, Heigesson, Ringborg & Svedin 1997). Eleven blir då själv medveten om det 

egna tänkandet och lärandet i förhållande till de områden som studeras. Broström (1998) 

menar att även miljön har betydelse för lärandet, då hjärnan registrerar omedvetet den miljö 

den befinner sig i och stimuleras positivt av ett spännande och intressant klassrum.  

  

2.1.2. Kulturell mångfald  

 

När jag sökt efter kunskap om pedagogiska metoder, har jag tagit del av forskning som visar 

hur integrering i samhället och kulturell mångfald påverkar den enskilde individen. Det är bra 

att få insikt i hur olika metoder och pedagogiska arbetssätt kan påverka invandrare när de 

kommer till ett nytt land. Soydan, Jergeby, Olsson och Harms-Ringdahl (1999) visar i sin 

forskning på tre modeller om etnisk mångfald som visar på metoder för socialt arbete med 

människor från etniska minoritetsgrupper. De grupper man använder är kategorisk mångfald, 

gränsbevarande mångfald och universell mångfald. Invandring gör invandringsländerna till 

träffpunkter för olika värderingar, normer och traditioner. Kultur blir ett sätt att uppfatta och 

tolka omvärlden enligt Soydan et al (1999). Kulturen förs också oftast vidare genom tradition 

från en generation till en annan. Medlemmarna i en kulturgrupp är ofta inte medvetna om sin 

egen kultur, eftersom det är ett naturligt sätt för dem att leva. Sättet man tolkar och upplever 

omvärlden upplevs som självklart. Endast vid jämförelse mellan olika kulturer blir 

människorna medvetna om skillnader och likheter (Soydan et al 1999). Alla människor vill 

tillhöra någon form av grupp för att få en känsla av tillhörighet. Modellen om kategorisk 

mångfald visar på att det mångkulturella samhället bygger på tanken att det finns olika etniska 

grupper som är distinkta i förhållande till varandra. I modellen om gränsbevarande mångfald 

pekar Soydan på att de gränser som finns mellan olika etniska grupper inte alltid följs, utan 

det finns gränsområden som influeras från de olika grupperna. Här blir kommunikation 

mellan den etniska gruppen och samhället av största vikt för framgångsrik intervention. Den 

tredje modellen, universell mångfald, minskar den etniska dimensionens betydelse för 

skapande av mångfald i samhället. Modellen utgår från att mångfald i mänskliga samhället 

härrör från skillnader i genus, etnicitet, religion, ålder, fysisk eller mental förmåga och många 

andra faktorer som gör att människor har olika perspektiv på samma uppsättning fakta 
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(Soydan et al 1999). Enligt Soydan saknas kvalificerad forskning om marginaliseringen av 

invandrare, rasismen och diskrimineringen inverkar på det sociala arbetets institutioner. 

Flyktingverksamhet röner ett stort intresse i modern tid och forskning i ämnet för en ökad 

förståelse för dessa människors villkor i olika avseenden. Samklangen med de stora 

samhällsfrågorna, som hur den svenska välfärden organiseras, och sociala frågor är ledstjärnor 

för socialt arbete och kunskapssökandet måste inriktas på invandrare och etniska minoriteters 

erfarenheter (Soydan et al 1999). 

 

Hettne (2001) menar också att kultur är något människor lär sig, ett integrerat tankemönster 

och kultur/-er är distinkta, territoriellt och bundna sociala kollektiv. Många kulturer måste 

samexistera på samma plats och detta kallar Hettne för multikulturalism. Denna 

multikulturalism ger ett samhälle med många kulturella identiteter. Normativt är det en 

samhällstyp som försöker hantera denna mångfald utan att det blir konflikter. Han nämner 

också global etik, som tar fasta på vad som är gemensamt för olika kulturer, och inte en 

kulturell homogenisering. Globalisering och rättvisa gör att behovet av en gemensam etik 

ökar enligt Hettne (2001).  Även Andrésen (2002) menar att en kultur kännetecknas av att 

deltagarna sinsemellan ständigt förhandlar om normer och värden. Hon anser också att 

kulturperspektivet är en viktig faktor och det gäller såväl geografiska skillnader, etnicitet, 

klasser och sociala skikt, könsroller och yrkesroller. Hon menar vidare att det är viktigt att 

gruppledaren har kunskaper om arbetssätt som tar hänsyn till samspel, relationer och helheter 

i människors liv. Arbetssättet bör motiveras utifrån den betydelse som relationer och sociala 

nätverk har för deltagarna och man bör betona vikten av att reflektera över arbetssättens 

möjligheter, begränsningar och dilemman. Om en deltagare ber om hjälp är det viktigt att 

tänka på de förutsättningar och den förförståelse som gäller för deltagaren (Andrésen 2002). 

 

2.1.3. Andraspråksinlärning 

 

Folkuniversitetet i Stockholm har i en skriftserie (Lindberg 2004) publicerat föreläsningar och 

debattinlägg om temat andraspråksinlärning. Lindberg menar att forskningen brukar göra 

skillnad på förstaspråk och andraspråk, där ålder vid inlärning är en viktig faktor. Språk som 

lärs in efter tre års ålder brukar betecknas som andraspråk, eftersom förstaspråket, 

modersmålet, oftast har börjat läras in. Ytterligare en distinktion är främmandespråk, som 

avser språk som används mer begränsat och oftast lärs in i en annan miljö än där de används. 
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Andraspråket lärs oftast in när en ökad kognitiv mognad uppnåtts och begreppssystemet 

utvecklats mer, och de använder oftast språket i ett tidigt stadium för att göra sig förstådda i 

samhället. Förstaspråksinlärningen sker oftast parallellt med den kognitiva utvecklingen. 

Enspråkigas, ”inföddas”, språk blir oftast normen även för andraspråksinlärare och då ses ofta 

andraspråket som en brist istället för en resurs. Lindberg (2004) menar att flerspråkiga 

individers språkliga kompetens måste ses just i deras flerspråkighet. Genom att minimera den 

formella språkundervisningen till förmån för tidigt inträde i arbetslivet, varnar Lindberg för 

att invandrare kan komma att hänvisas till okvalificerade och otrygga jobb inom en smal 

sektor på arbetsmarknaden där de språkliga kraven kan läggas på en miniminivå. Det handlar 

oftast om jobb som har små möjligheter till avancemang och karriär. På dessa jobb lär de sig 

oftast bara de mest basala kommunikativa behoven och detta möjliggör inte något större 

deltagande i samhällslivet. Detta gäller speciellt lågutbildade invandrare med få sociala 

kontakter med inhemska personer.  Lindberg menar vidare att ett arbete inte utgör en garanti 

för en snabb språkutveckling, även om det på andra sätt kan vara bra för invandrare i det nya 

landet. Ofta erbjuds invandrare arbeten som inte ställer särkilt stora krav på kommunikativ 

förmåga under arbetets själva utförande som till exempel industriarbete och städjobb. Där kan 

också kommunikativa kontakter hämmas genom buller och stress, och arbetsförhållandena 

blir då snarast ett hinder för vidare språkinlärning (Lindberg 2004).  

 

I det moderna samhället är det även på andra ställen än arbetet som man kommer i kontakt 

med språket. För många vuxna invandrare är det i rollen som förälder som man först kommer 

i kontakt med det svenska samhället (Lindberg 2004). Där ska man vara aktiv och delaktig i 

barnens skolarbete och språkligt sköta kontakterna med skolan. Lindberg visar med ett 

exempel på hur många ord ett enspråkigt svenskt barn har efter grundskoletiden, nämligen 

cirka 40.000-50.000 ord. Detta ska då jämföras med andraspråksinläraren som har en 

inlärningstakt på cirka 2.500-3.000 ord om året. Detta gör att en andraspråksinlärare lär sig 

ungefär 10.000 ord på fyra år, och detta motsvarar då det mest centrala ordförrådet (Lindberg 

2004). För att kunna läsa en dagstidning behövs cirka 40.000 ord för att man ska få behållning 

av läsandet och innehållet i tidningen. Lindberg pekar på några viktiga faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen och dessa är: ålder, utbildningsbakgrund, modersmål, kulturellt 

avstånd, motivation, investering. Åldersfaktorn påverkar oftast inlärningen eftersom yngre 

personer har lättare att lära ett nytt språk, eftersom även åldern påverkar det sociala livet och 

de sociala vanorna och ju yngre man är desto mer utåtriktade kontakter har man oftast. 

Utbildningsbakgrund och bristande studievana kan påverka genom att deltagaren inte har den 
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vana och färdighet som krävs vid inlärning. Modersmål och tidigare språkkunskaper påverkar 

också deltagarens färdigheter, på så sätt att ju närmare modersmålet och tidigare 

språkkunskaper det nya språket ligger, desto lättare är det att lära in detta. Den kulturella 

faktorn är ytterligare ett sätt att påverka språkinlärningen, eftersom helt olika kulturbakgrund 

påverkar genom att en ny kultur också innebär ett nytt sätt att se på världen och oftast stora 

språkliga skillnader. Motivation och investering är ytterligare faktorer som påverkar 

språkinlärningen. Andraspråksinlärare drivs oftast av både inre och yttre motivation och ju 

mer investeringsbenägen individen är, desto mer ökar chanserna till en snabbare 

andraspråksinlärning. Här spelar också den omgivande miljön en stor roll och samspelet 

mellan individ och miljö är starkt förknippat eftersom vi formas och konstrueras i detta 

samspel (Lindberg 2004).  

 

Andraspråksinlärning innebär en successiv uppbyggnad av ett helt nytt system för 

kommunikation och kan på så sätt vara ett led i ett nytt sätt att leva. Krav ställs på att 

undervisningen ska bedrivas så intensivt som möjligt – helst hela dagar och med en tidig 

yrkesinriktning – för att målet ska uppnås på kort tid (Lindberg 2004). Lindberg menar vidare 

att man inte kan jämföra andraspråksstudier med till exempel pluggandet inför ett teoretiskt 

körkortsprov eller annan tentamen, där det handlar om att memorera en viss mängd 

kunskaper. Lärare kan också upptäcka strukturer i elevernas lärande genom kunskap om 

elevernas språkutveckling. Denna struktur vid inlärandet kan också vara svår att upptäcka för 

den ovane inläraren. Undervisningen måste anpassas och varieras efter de enskilda inlärarnas 

behov och förutsättningar. Detta ställer stora krav på språklärarens kompetens, metodiska 

beredskap och flexibilitet, och läraren måste hela tiden söka efter egna vägar för att anpassa 

innehåll och arbetssätt efter förutsättningar och omständigheter i den aktuella gruppen på 

bästa sätt (Lindberg 2004).  

 

2.1.4. Integrering 

 

För att integrering lättare ska kunna ske måste pedagogen försöka underlätta för invandraren. 

Pedagogen eller läraren måste vara flexibel och våga möta människor på vitt skilda arenor, 

direkt eller indirekt, allt efter deltagarnas behov (Andrésen 2002). Andrésen pekar också på 

vikten med integrering för deltagarna, för att utveckla/öka möjligheter att ingå i en helhet och 

en gemenskap. Att skapa en grupp innebär speciella utmaningar eftersom deltagarna 
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representerar olika kulturer och etnicitet. De processer som skapas i gruppen kan vara både 

positiva och negativa. Att delta i en grupp kräver också ömsesidig förståelse och respekt för 

varandra. I grupparbete är det viktigt med gemensamma verksamheter samtidigt som man 

bedriver individuellt kontaktarbete enligt Andrésen (2002).  

 

På de första gruppmötena är deltagarna ofta försiktiga och osäkra, och de flesta tror att de ska 

göra framsteg fort. Processen förändras när gruppen börjar ta upp hur man ska arbeta 

tillsammans. Samspelet präglas då av hänsynsfullhet. Historier om det egna livet präglar den 

fas där deltagarna ska lära känna varandra. För en del är det skönt att få berätta om saker man 

varit med om, för andra är det mest smärtsamt (Andrésen 2002). Målorientering är en central 

punkt i hjälparbetet. Målet/målen ska vara väl beskrivna så det går att avgöra när man nått 

dem. Känslan av att lyckas gör att deltagarna mår bra och sätter upp nya mål som ska nås. 

Frivilliga organisationer är en viktig arena för integrering av människor i det vanliga 

samhällslivet. Detta bidrar till att skapa ökat socialt kapital och socialt nätverk för den 

enskilde. Den viktigaste basen för frivilliga organisationer är lokalsamhället, där den mesta 

verksamheten pågår som påverkar den enskilde. Integrering kan ske på flera olika sätt. 

Exempel är lokala integreringsprojekt, där personliga relationer utvecklas mellan deltagarna. 

Personliga kontakter, utan skrivna avtal, ger parterna en bekväm handlingsfrihet och 

kreativitet. Andreséns åsikter stämmer väl överens med en slutrapport över integration i 

arbetslivet som Sveriges kommuner och landsting (2007) gjort och som tar fasta på hur viktigt 

det är att invandrare integreras på arbetsmarknaden och socialt i ett tidigt skede. För 

invandrare är det viktigt att lära sig hur arbetslivet med dess sociala koder och regelverk 

fungerar.  

 

På en föreläsning om ”Hedersrelaterat våld” menade föreläsaren Savic
1
 att det är extra svårt 

för invandrarkvinnor att integreras i det svenska samhället, eftersom de ofta är mycket 

påpassade av de andra i släkten. En kvinna bör vara ödmjuk, följa de regler som familjen har, 

fostra barnen till samma hederskodex som de andra i släkten har. Det är oftast äldste mannen i 

släkten, familjen, som rådfrågas när något är tveksamt. Föreläsaren var en ung kvinna från 

Irak, som kommit som flykting i unga år till Sverige. Hennes släkt är i förhållande till många 

andra irakiska släkter, mycket liberala och har många svenska värderingar enligt henne själv. 

Hennes pappa har ofta fått utstå skäll och fördömande från andra i släkten för denna 

                                                
1 Savic Neija, föreläsning LärCenter, Falköping: Hedersrelaterat våld, 2007-02-16 
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”försvenskade” inställning. Hon menade vidare att ju närmare man bor andra i släkten, desto 

mer påpassad är man av dessa. Det är oftast ryktet som avgör om man är hedersvärd eller inte. 

Om sedan ryktet inte stämmer spelar inte någon större roll, eftersom det är mycket svårt att 

dementera och skadan är redan skedd enligt Savic.  

 

2.1.5. Nätverk 

 

Nätverk är ett annat sätt att stärka integrering i samhället. Ju större nätverk desto fler 

människor känner den enskilde. Ett nätverk kan beskrivas som en persons uppbyggda 

relationer, där en relation är knuten till en annan, och bildar ett slags spindelnät (Andrésen 

2002). Utmärkande drag hos en grupp, organisation eller ett socialt nätverk är en viss likhet 

genom situationen och omgivningen. Dessa deltagare ingår i en gemenskap och delar vissa 

sammanhang. Ofta finns det ett mål och en verksamhet som dessa delar. En gemenskap har 

ofta samma normer och värden för att bibehålla lojaliteten hos deltagarna. Andrésen menar 

att det finns både privata och offentliga nätverk, och att nätverksarbete kan innebära att man 

utnyttjar potentialen hos hela eller delar av det sociala nätverket. Det nätverksorienterade 

perspektivet visar att människor aktivt påverkar och skapar sina egna gemenskaper och 

livssammanhang och bör stödjas i arbetet med att utveckla de egna livsresurserna (Andrésen 

2002). Även Borell och Johansson (1996) menar att socialt nätverk är en sammanslutning av 

likasinnade. De ger exempel som Stödstrumporna, glesbygdsbor och nyktra nätverk, och 

menar att uttrycket socialt nätverk även används av vardagsmänniskan. Borell et al (1996) 

menar att det är aktörernas relationer i olika slags nätverks som är intressant. Social 

interaktion spelar en stor roll i osäkra beslutsprocesser. Människan söker hantera villrådighet 

genom att förlita sig på andra och deras åsikter om en viss innovation. Återkommande 

interaktioner mellan aktörer ger också upphov till såväl ömsesidigt gillande som 

gemensamma normer och värderingar. Borell et al (1996) hänvisar till forskningsresultat som 

visar att social integration ökar innovationsbenägenhet. De menar också att massmedias 

funktion inte påverkar så mycket som processer i de sociala nätverken gör under värderings- 

och beslutsfaser. Sambandet mellan orsak och verkan påverkar människans handlande, och 

ökad tillit gör att man vågar försöka eller pröva nya vägar. Tillit utvecklas lättare i 

permanenta sociala relationer där människor känner varandra. Denna samhörighet och ökad 

tillit kan göra så att personer ökar sitt sociala kapital (Borell et al 1996).  
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Ett nätverksorienterat arbetssätt visar mer på ett förhållningssätt än en speciell arbetsmetod 

(Andrésen 2002), och det är viktigt att visa förståelse för individen och hans/hennes 

livssituation och levnadsvillkor. Genom reflekterande samtal kan deltagarna få ett 

sammanhang och en ny förståelse för varandra, och en gemensam historia kan belysas ur olika 

perspektiv. Vid detta samtal kan flera personer delta (även kallat reflekterande team), men 

några av dem är tysta och iakttar och reflekterar. Dessa kan sedan kommentera samtalet. 

Genom dialog och utvidgade samtal skapas möjligheter för nya upplevelser av gemenskap 

och utveckling av ny förståelse av livshistorien för deltagarna (Andrésen 2002).  

 

Nätverkskartor är ett annat redskap som kan användas för att belysa en deltagares omgivning 

(Andrésen 2002). I denna beskrivning kan 40-50 personer tas upp. Det kan vara släktingar, 

vänner, arbetskamrater och grannar. Deltagaren hamnar oftast i centrum på kartan och det är 

huvudpersonens vardagliga nätverk som illustreras. I nätverket kan ingå de som står 

huvudpersonen närmast, dagliga kontakter, kontakter man träffar sällan, bekanta och personer 

som huvudpersonen kan tänka sig öka/förbättra kontakterna med. Kartläggningen av nätverket 

är ett hjälpmedel för att se hur nätverket ser ut en viss tidpunkt och även hur det kan 

förändras. Vid ett möte kan några ur nätverket väljas ut och delta för att föra deltagaren framåt 

genom stöd och råd. Bra om balansen mellan den privata delen av nätverket stämmer med de 

yrkesverksamma, som kan vara coacher, socialarbetare mm. Viktigt är att ge deltagaren en 

känsla av sammanhang, som är den viktigaste faktorn när det gäller mental och fysisk hälsa. 

Ledaren måste hjälpa deltagaren att förstå och hantera sin situation, och tillsammans med 

deltagaren söka efter resurser och sammanhang i dennes liv. Andrésen slutar sin bok med att 

berätta om den styrka hon anser sig finna i gruppers sammanhållning och gemenskap. Hon 

pekar även på betydelsen av människors egen medverkan i sociala processer som angår dem. 

Ju mer vi människor kommer till insikt desto mer sökande och nyfikna blir vi (Andrésen 

2002).  

 

2.2. Forskning om integration 

 

Forskning visar att olika sorters integrationsprogram pågår runt om i världen. En del studier 

handlar om integrering på flyktingförläggningar, och andra hur kommuner tar emot flyktingar, 

där en del kanske också fått permanent uppehållstillstånd. En del studier visar hur man lär sig 
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ett andra språk, andra studier om hur barnen mår och så vidare. Jag har här valt att visa på 

studier som har fokus på hur invandrare integreras i ett samhälle. 

 

2.2.1. Internationella studier 

 

En studie från USA (Ngai & Koehn 2002) visar att det finns många sätt att träna förståelsen 

för andra kulturer. De visar fyra viktiga punkter som förenklar acceptans av den kulturella 

mångfalden på flyktingförläggningar och i enskilda kommuner. De fyra punkterna är:  

 

 Förståelse för det mångkulturella  

 Attitydförändringar  

 Kompetensinventering   

 Stresshantering. 

 

Studien visar att invandrarna/flyktingar kan befinna sig på olika utbildningsnivåer, men att 

dessa fyra steg är en viktig grundstomme att arbeta med inom varje nivå för pedagogen. 

Denna grundstomme gör att tolerans och acceptans av den kulturella mångfalden bör kunna 

öka (Ngai et al 2002). Författarna pekar på vikten av att träna i smågrupper för att på så sätt 

träna på att kunna kommunicera på ett vänligt och mjukt sätt med deltagare från annan 

kulturell bakgrund. Genom att använda sig av dessa fyra steg ser också kommunen till att på 

ett kostnadseffektivt sätt bidra till ökad förståelse bland deltagarna. Det är också viktigt att 

peka på det naturliga i olikheter för deltagarna och visa på de ramar som styr och vad 

deltagarna har att rätta sig efter, men också att ta del av och de möjligheter som erbjuds (Ngai 

et al 2002). 

 

En annan studie från USA tar upp viktiga frågor att beakta vid integrationsarbete (Fix, 

Zimmermann & Passel 2001). Studien visar att de flesta flyktingar som kommer till USA, 

kommer för att återförenas med sina familjer. Allt fler invandrare kommer till stater och 

kommuner utan någon större erfarenhet av integrationsfrågor. Författarna tror därför att 

integrationsfrågorna kommer att bli viktigare och få mer politisk uppmärksamhet (Fix et al 

2001). Fix et al har också funnit att andra generationens invandrare gör bättre ifrån sig än 

infödda amerikanare när det gäller utbildning, löner och hushållsinkomst som exempel. 

Författarna menar också att invandrarfamiljerna tagit del av den ekonomiska boomen som 
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skett i USA, men att infödda amerikanares inkomst höjdes mycket fortare än vad som skett 

för invandrare. Även i skolan sker segregation genom att invandrarbarn kan vara både 

lingvistiskt segregerade och dessutom etiskt och ekonomsikt segregerade (Fix et al 2001). 

Författarna menar att man kan anta att de många avhopp från studier som sker, kan hänföras 

till segregationsproblem. Andra generationens invandrare har dock mindre avhopp än första 

generationens invandrare.  

 

När det gäller att utnyttja sociala förmåner, har invandrarfamiljer lägre användargrad än 

infödda medborgare (Fix et al 2001). Invandrarfamiljer använder hälsocentraler och 

akutmottagningar i mindre omfattning än infödda. Frågor som författarna ställer sig är bland 

annat om man ska sätta mål för invandrarfamiljerna, och i så fall inom vilka områden? Ska 

stödet se olika ut beroende på familjesituation och etniskt bakgrund? Ska skola och utbildning 

prioriteras, eftersom det är här alla elever möts och detta bör ske på lika villkor? Hur ska de 

invandrare som inte finns offentligt i landet integreras? Vidare ger författarna förslag på 

strategier, och de anser att integration bör ske genom huvudinstitutioner som kan hjälpa till att 

minska skillnader i bemötandet av invandrare och infödda medborgare. Arbetsgivare bör 

tillhandahålla engelska språket genom språkträning på arbetsplatsen, och ofta är även 

arbetsgivaren invandrare från början och bör kunna ge tips och råd. Validering av akademisk 

kompetens bör också standardiseras för att ta till vara invandrares kompetens. De fem 

områden som författarna (Fix et al 2001) valt ut som viktigast i det framtida 

integrationsarbetet är:  

 

 Socialt säkerhetsnät  

 Utbildning 

 Anställning 

 Boende och samhällskännedom 

 Institutioner för invandrares integration. 

 

I en forskningsrapport om Bantufolket från Somalia menar författarna (Lehman & Eno 2003) 

att bantuflyktingar kan ha svårare med integration än andra folkgrupper när de kommer till 

USA. Lehman et al menar att bantumänniskor ofta lever under väldigt enkla förhållanden, och 

de är ofta en minoritet även i Somalia. De har svårt att få tillgång till utbildning, eftersom de 

mest bor i småbyar, och inte har ekonomiska möjligheter. Bantufolket har extra svårt att 
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integreras menar författarna, eftersom de för det mesta inte är engelskspråkiga. Med social 

och psykisk hjälp kommer dessa flyktingar att klara integrationen bättre anser Lehman et al 

(2003). USA:s departement har bestämt att denna folkgrupp har möjlighet att få upp till 80 

timmar inom kulturorientering per individ. Författarna slår också fast att det innebär många 

utmaningar när invandrare försöker lära sig ett nytt språk i ett främmande land. För 

bantukvinnorna är det extra bra att kunna ha närhet till andra bantukvinnor för att lättare 

kunna integreras i det amerikanska samhället (Lehman et al 2003). 

 

Vietnamesiska flyktingar, ”Montagnard” eller ”Dega” är ett bergsfolk som tillhör olika 

stammar i de Vietnamesiska högländerna, och de är de fattigaste och mest outbildade av 

människorna i Vietnam (Timko 2002). I ett projekt har 905 flyktingar tränats speciellt för att 

bättre klara av att komma till ett nytt samhälle och bli bofasta i Amerika. Den moderna 

västerländska kulturen är oftast helt främmande för dessa människor, som kommer från 

bergstrakter i Vietnam, där de oftast bara har arbetat på familjens egen farm och de flesta har 

aldrig sett moderna faciliteter såsom badrum och kylskåp. I projektet anställdes en pedagog 

och en tolk som undervisade dessa flyktingar i grupper om femtio personer där åldern var från 

tolv år och uppåt. Undervisningen skedde under tre dagar, fem timmar varje dag. 

Undervisningen hade som mål att förbereda dessa flyktingar för ankomsten till ett nytt land 

och en ny kommun. De skulle också förberedas för det nya livet med en ny arbetsmarknad 

och livet i ett modernt samhälle (Timko 2002). De tre dagarna innehöll bland annat 

ankomstprocessen till det nya landet, överblick över Amerika, regler för bosättning, 

kommunservice, transportmedelsinformation, anställningsregler och arbetsmarknad, 

ekonomisk information, utbildningsinformation, hälsoservice, rättigheter, skyldigheter och 

lagregler. Informationen om skola och utbildningsvägar tyckte flyktingarna var väldigt 

intressant enligt författaren, och att det i de flesta fall inte kostade pengar att utbilda sig och 

att alla människor oavsett ålder kunde gå i skola. Även avsnittet med lagar om barns 

vårdbehov och barnmisshandel väckte uppmärksamhet. I rapportens sammanfattning menar 

författaren att denna kulturella orienteringen var väldigt viktig för dessa flyktingar, eftersom 

det amerikanska samhället ser annorlunda ut än det samhälle flyktingarna kom ifrån (Timko 

2002). 

 

I Nya Zeeland har en studie gjorts 2001 om socialt arbete med nyanlända flyktingar, 

invandrare och asylsökande (Nash, Wong & Trlin 2006). Nash et al menar att Nya Zeeland 

har förändrat sin flyktingpolitik de sista årtiondena och globaliserats, och att det har blivit 
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många nya kulturer i samhället där. Författarna menar att det är en lång process att integreras i 

ett samhälle och att det tar minst en generation. Språkbarriärer och kulturella skillnader är de 

mest märkbara skillnaderna och som kan ha en negativ effekt på integrationsprocessen (Nash 

at al 2006). Integrationsprocessen börjar med en sex veckors lång samhällsorientering om det 

Nya Zeeländska samhället. Därefter är det meningen att deltagarna själva ska fortsätta 

processen genom att hitta sin egen väg in i samhället och de har hjälp av kommun och 

specialistassistans när så behövs. Författarna menar att även om deltagarna är från olika 

länder och delar av världen är det ofta samma kulturella problem som uppstår. Dessa problem 

kan vara kulturella frågor, mental hälsa, sorg och trauma, familjeåterförening, utbildning och 

kommunikationsförmågor, men även materiella behov vid anställning och boende.  Studien 

visar att styrkan med detta integreringsprogram är: 

 

 Användbarheten: gratis information, gratis telefoninformation och frågor 

 Centralt: Bra med ett ställe där all information finns 

 Specialister: Etiska frågor och kommunala behov 

 Kultur och språkservice 

 Utbildning: språkträning 

 Säkerhet: Kvinno- och barnjour och information om rättigheter 

 Rättshjälp 

 Praktisk hjälp med materiella behov 

 

Nash et al menar vidare att man ofta kan dela in integrationsprocessen för familjen i tre delar: 

startfasen (familjen blir bekant med familjeterapi och man lär känna varandra), 

problemlösningsfasen (ta reda på vad/vem i familjen som har problemet och vad problemet 

består av) och avvecklingsfas (ge lösningar på problemet). Ur integreringssynpunkt är denna 

process en komplex situation som ofta kräver en omställning till den nya miljön och som ofta 

omfattar alla aspekter på familjens liv (Nash et al 2006). För att lyckas med detta arbete 

behövs stor insikt och kunskap om samhället och dess funktioner och de förändringar som 

sker. Studien visar att personal inom social och kommunal omsorg som har dessa färdigheter 

har lättare för att bedriva social integration. Nash et al menar att det behövs mer forskning 

kring dessa fält av integrering (Nash et al 2006) och de menar att framgång inom detta fält nås 

bäst genom mycket bra kunskaper om samhället och kommuner och hur man kan påverka 

eller förändra social politik. 
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Kommun- och socialarbetare bör ha kännedom om olika etnicitet och respektera människor 

från minoritetsgrupper, ett makroperspektiv, men även sett ur större perspektiv. De ska 

rekommendera advokathjälp, social rättvisa och inkludering, arbeta med integrering av nya 

boende i den lokala kommunen och försöka få dem att delta i skola och/eller samhället (Nash 

et al 2006). Studien ger signaler om behovet av ett nytt praktiskt fält som inkluderar boende 

och civilt socialt arbete. På makronivå bör man involvera mänskliga rättigheter, social rättvisa 

och rättshjälp i relation till migration, boende och medborgarskap. På mesonivå visar studien 

att kommunal-/samhällskunskap och goda nätverk grundat på kännedom i relation till detta 

nya fält spelar en stor roll. Det finns ett behov, anser författarna att undersöka de bästa 

förutsättningarna och kunskapen i mångkulturellt arbete. Kunskap om närverksarbete 

tillsammans med organisationer som arbetar med invandrare är värdefullt (Nash et al 2006). 

 

2.2.2. Nationella studier 

 

I denna del har jag sökt efter olika svenska integrationsprogram och integrationsprojekt samt 

forskningsstudier om invandrare och integration i Sverige. Jag har sökt på flera kommuners 

hemsidor för att få veta mer om hur de olika kommunerna integrerar invandrare som bor i 

kommunen. Jag har valt ut några kommuner som arbetat med olika integrationsprojekt.  

 

Gunnared i Göteborgs stad, startade ett projekt 2005 för att ge nyanlända invandrare en 

möjlighet att öppet diskutera och reflektera över skillnader mellan deras egen kultur och 

andras kulturer samt den svenska värdegrunden med demokrati, jämställdhet, mänskliga 

rättigheter och barns fri- och rättigheter (Dahl 2006).  Med den svenska värdegrunden menar 

författaren de värderingar som återspeglas i den svenska lagstiftningen. Detta pilotprojekt, för 

450 deltagare från 40-talet länder, har också som delmål att vidareutveckla en 

undervisningsmodell för information av avancerad samhällskunskap till nyanlända. Projektet 

bygger på en ny modell för förmedling av värdegrunder och samhällsviktig information t ill 

nyanlända och metoden bygger bland annat på värderingsövningar med diskussion och 

erfarenhetsutbyte, de nyanländas eget ansvar för sin vistelse i det nya landet, samtalsledarens 

anpassning till gruppens sociala och kulturella bakgrund och i varje språkgrupp fanns två 

samtalsledare, en man och en kvinna, för att visa på jämställdhet och demokrati (Dahl 2006).  

Undervisningsmaterialet var uppdelat i fyra olika temablock:  
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 Information om barnens rättigheter, upplysningar ur Socialtjänstlagen, föräldrars roll 

och viktiga åldersgränser i svensk lagstiftning 

 Information om det demokratiska systemet, jämställdhet och mänskliga rättigheter 

 Information om sex och samlevnad, det svenska perspektivet i dessa frågor och 

hälsoinformation 

 Riktad hälsoinformation och redskap så att eleverna själva kan hitta adresser och vägar 

till platsen de söker 

 

Författarens sammanställning av projektresultatet är att elevernas helhetsintryck är bra och 

mycket bra. De flesta eleverna ville ha längre lektioner och fler tillfällen. Elevernas 

synpunkter på helheten är bland annat att språket är en nyckel till engagemang och 

diskussioner, mixen av människor från olika länder men med samma språk ger en större 

förståelse och nyfikenhet för andra kulturer, samtalsledarens kunskaper om det svenska 

samhället och förståelse för deltagarnas hemkulturer ökade diskussionerna (Dahl 2006). 

Enligt samtalsledarna borde gruppstorleken vara cirka 20 elever, för bra diskussioner där de 

flesta deltar. Författaren konstaterar att projektets arbetsmodell och metodik varit mycket 

omtyckt bland alla inblandade grupper, där många kunnat engagera sig i diskussioner utan att 

få problem med språket. Det finns också ett stort behov av att effektivt förmedla 

samhällsinformation till nyanlända i Sverige och stärka integrationen och ge nyanlända 

möjlighet att tolka verkligheten utifrån sig själva (Dahl 2006).  

 

I Kalmar visar en studie att tjugotvå kurdiska invandrare deltagit i svenska för invandrare, sfi, 

för att lära sig ett andra språk (Elmeroth 2003). Hälften av invandrarna har studiebakgrund 

med minst sex år i grundskola, och den andra hälften består av kurdiska invandrare som i stort 

sett inte har någon studiebakgrund. En flyktinggrupp, som är van sedan barndomen att förstå 

relationen mellan det skrivna ordet och meningen med detta, utgör en stor skillnad gentemot 

de flyktingar som levt utan det skrivna ordet. De kommer ofta från byar och småsamhällen 

med stor analfabetism, och när de kommer till Sverige förväntas de studera något som är helt 

främmande för dem. Enligt Elmeroth (2003) finns det olika faktorer som kan påverka vilken 

grupp flyktingarna hamnar i när de ska läsa sfi. Dessa faktorer kan vara intelligens, 

språkförmåga, personlighet, motivering och kontakter med personer som pratar språket som 

ska studeras. I Sverige får de sina grundläggande behov tillgodosedda, men de saknar känslan 



 

 28 

av tillhörighet i det svenska samhället. Endast två av respondenterna har varit i ett svenskt 

hem. En av dessa två har varit hos sin svärmor och den andra personen hos en granne. Båda 

grupperna har en önskan om att blandas med svenskar och vill bli uppskattade och 

respekterade för den de är och deras förmågor. Flera av respondenterna föreslår grupparbeten 

och andra former av träffar med svenskar någon gång i veckan, för att träna vardagssvenskan.  

Dessa människor har ofta levt under svåra villkor, både i hemländerna och i flyktinglägren, 

och är vana att leva under svåra omständigheter. De kan ofta prata flera språk, som sorani, 

persiska och arabiska, och de har ofta hjälpt till att bygga hus, starta skolor och skapa 

bibliotek. Några har också jobbat som truckförare och mekaniker, och en del har utbildning 

med sig från hemlandet, som inte ”räknas” i Sverige. Ofta är SFI-läraren den enda svenska 

person de träffar förutom myndighetspersoner (Elmeroth 2003). 

 

För att effektivt kunna lära sig ett språk behöver personen känna till sina olika färdigheter 

(Elmeroth 2003). De behöver känna till strategier och metoder för inlärning, och här måste 

gruppen utan studiebakgrund lära sig helt nya strategier. De saknar ofta motivation och har en 

passiv attityd till lärande enligt Elmeroths studie. De menar att ”skolan är nog för mig”, 

”hemma gör jag ingenting” och tycker att det räcker att bara vara närvarande på lektionerna. 

Den mer studievana gruppen däremot pratar om sina läxor och säger ”Jag skriver mina läxor”, 

”Jag läser mycket”, ”Det tar mycket tid”, och de använder ofta lexikon till hjälp. En av dessa 

deltagare berättar att hon läser kortare böcker som barnböcker och sagoberättelser, och ofta 

lyssnar på svensk radio och TV. Elmroths slutsats är att dessa invandrare får sina kroppsliga 

behov tillgodosedda, men de umgås inte trots att de har tid. Invandrarbarnen träffar svenskar i 

skolorna, men de vuxna invandrarna träffar endast den svenska läraren när de går till skolan. 

De har inte heller kontakt med andra studerande, med grannar eller med personal i affärer. 

Elmeroth föreslår att skolor och förskolor skulle kunna använda vuxna invandrare som en 

slags trainee för att ge invandrarbarn en vuxen i skolan med samma språk som de själva 

(Elmeroth 2003). 

 

I en rapport från IASS (International Association for Skandinavien Studies) har en studie 

gjorts med 559 män ur fyra stora invandrargrupper i Sverige (Rooth & Ekberg 2006). Dessa 

invandrare kommer från Etiopien/Eritrea, Chile, Iran och Rumänien och visar på 

sysselsättningsstatus, och möjligheten till förändring under 15 år, för dessa grupper.  

Författarnas resultat visar att den första sysselsättningen i Sverige, för denna invandrargrupp, 

hade lägre status än den sysselsättning de haft tidigare i sitt hemland. Studien visar också att 
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över tid ökar sysselsättningens status för dessa invandrare. Studien är gjord med män som var 

mellan 20 och 40 år när de immigrerade till Sverige. Männen har permanent uppehållstillstånd 

och har varit i Sverige i minst fjorton år. Analysen visar att bland dem som deltagit i studien, 

har de som haft mer utbildning från hemlandet en något högre position i sin sysselsättning i 

Sverige. De som haft högstatusarbete i hemlandet har inte, efter fjorton år, nått sin yrkesstatus 

från hemlandet. De deltagare som investerat i akademiska studier, eller i riktade speciella 

språkstudier i Sverige, har möjligheter att snabbare nå högre sysselsättning.  Studien visar att 

de som deltagit i andra former av studier inte har nått en högre position än den de hade i 

hemlandet. Författarna menar att det är positivt att invandrare kompletterar sin utbildning från 

hemlandet med svenska akademiska studier för att på så sätt nå samma eller högre 

sysselsättningsstatus (Rooth et al 2006). 

 

I Falkenberg pågår ett integrationsprojekt med inriktning mot arbetsmarknaden (Falkenbergs 

kommun 2004). Grundläggande är att samhället ska sträva efter att erbjuda medborgarna 

jämlika levnadsvillkor med lika stora möjlighet att utvecklas. Kommunen anser att det är en 

viktig förutsättning för deltagande i samhälls- och arbetsliv att kunna behärska det svenska 

språket och menar att sfi-utbildning är en nyckelfråga i integrationsarbetet. Sfi-utbildningen 

bör individualiseras, anpassas och kombineras med praktik för ökat deltagande i samhälls- 

och arbetsliv. De anser också att analfabeters utbildningsbehov måste uppmärksammas 

särskilt (Falkenbergs kommun 2004). För att öka integrationen behövs mötesplatser där 

människor kan träffas oavsett bakgrund. Det kan vara arbetsplatser, skolor, föreningar, kultur 

och idrottsevenemang. Inriktningsmålet är i första hand att alla invånare i Falkenberg ska ha 

tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna delta i arbetslivet och även klara övriga 

kontakter i samhället. För att motverka bostadssegregation ska kommunen skapa fysiska 

förutsättningar för att minska bostadssegregation och utanförskap, och ansvara för att bostäder 

byggs för alla grupper. Genom hälsovården i Sverige ska alla medborgare få sina behov 

tillgodosedda på samma villkor. Respekt ska finnas för etniska särdrag, seder och bruk. Inom 

sjukvården behövs kompetensutveckling med flerspråkig vårdpersonal för att öka 

möjligheterna att tillgodose invandrares vårdbehov (Falkenbergs kommun 2004). 

 

I en slutrapport om integration i arbetslivet (Sveriges kommuner och landsting 2007) påtalas 

vikten av att synliggöra och tillvarata den kompetens som invandare har med sig. Rapporten 

kartlägger också hinder och sammanfattar brister i nuvarande mål för introduktionen. 

Konkreta mål bör sättas upp utifrån deltagarens möjligheter och vilja. Dessa mål bör också 
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kontinuerligt följas upp för att nå bra resultat visar rapporten. Om mål kring delaktighet i 

samhället sätts upp, bör det finnas ett sätt att mäta kunskapen. Rapporten föreslår någon form 

av frågor som besvaras under introduktionen, och kan inriktas på det svenska samhällets 

grundläggande demokratiska värderingar, som 

 

 Människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

 Sveriges sätt att organisera och styra samhället, bland annat via demokratiska val 

 Att ha handlingsberedskap och att vid behov söka kunskap om samhället i övrigt 

såsom arbete, boende, skola och utbildning, hälso- och sjukvård. 

 

Några nuvarande brister och hinder som påtalas i rapporten är följande: 

 

 Dåliga resultat och låg måluppfyllelse efter introduktionen 

 Den nyanlände kan ha svårt att identifiera sig med målen 

 Fortsatt stor andel säråtgärder efter introduktionen visar att introduktionen inte 

fungerar. 

 

Rapportens utgångspunkter för definition av mål för introduktionsverksamheten är: 

 

 De nyanlända invandrarna kan förstå och identifiera sig med målen 

 Innehållet i introduktionen kan utformas med ledning av dessa mål 

 Målen kan följas upp. 

 

Rapporten beskriver också hur viktigt det är för invandrare att få kontakt med 

arbetsmarknaden i ett tidigt skede.  Ansvaret för introduktionen bör 

arbetsmarknadsmyndigheten ha för att kunna bedriva en effektivare integration. Staten, AMV, 

skulle då få ett sammanhållet ansvar för både introduktionen och sfi – svenska för invandrare. 

Svenskundervisningen skulle då kunna riktas mot mer yrkes- och branschfärgad sfi.  

Svenskundervisningen bör också vara en integrerad del av introduktionen och ingen egen 

skolform som den är nu. I stället för nuvarande betygssystem inom sfi skulle målet med 

svenskundervisningen vara att deltagaren tillägnar sig de färdigheter i svenska språket som 

krävs för nästa fas i etableringen i Sverige, det vill säga för arbete, studier på olika nivåer. I 

normalfallet skulle det inte behövas ytterligare renodlad svenskundervisning. Behövs 
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ytterligare färdigheter i svenska språket ska detta tillgodoses genom integrerade stödinsatser 

(Sveriges kommuner och landsting 2007). 

 

En annan rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar hur tjugo 

kommuner gjort försök med ”Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare” (Johansson & 

Åslund 2006). Kommunerna har använt sig av metodik med ”understött arbete” där särskilda 

förmedlare även medverkat på arbetsplatsen i ett inledande skede. Metoden med understött 

arbete utmynnade mer i noggrann matchning mellan invandrare och praktikplats, än för att 

överbrygga eventuella svårigheter i kontakter med arbetsmarknaden. Studien visar att 

metoden till största delen använts som och bör ses som en kraftigt intensifierad sök- och 

matchningshjälp. Målgrupp har varit invandrare utan förankring på arbetsmarkanden, och 

dessa praktikplatser ger ökad erfarenhet av arbete i Sverige och om möjligt större chanser till 

arbete. Matchningen visade sig positiv och deltagarna behövde oftast inte någon speciell 

introduktion till arbetsplatsen (Johansson et al 2006). 

 

En svensk studie har gjorts över hur språkkunskaper i svenska har påverkat chanserna att få 

ett arbete (Duvander 2001). Studien tar också upp hur invandrares utbildning i Sverige 

påverkar möjligheterna till arbete samt om det ökar möjligheterna till arbete att ha en svensk 

partner. Duvander menar att arbetslöshet är högre bland invandrare, och att anställda 

invandrare ofta är överkvalificerade. Syftet med studien har varit att undersöka om skillnader 

på arbetsmarknaden mellan invandrare och svenskar kan förklaras med invandrares brist på 

landsspecifika kunskaper. Studien är gjord på de fyra största invandrargrupperna i början av 

nittiotalet, och de kom då från Finland, Chile, Iran och Polen (Duvander 2001). Det var 

fyrahundra respondenter från varje invandrargrupp samt 1.800 svenska respondenter med i 

studien, och respondenternas ålder varierade mellan 17-70 år. Resultatet av studien visar att 

landsspecifika kunskaper har väldigt begränsad effekt på invandrares risk att bli arbetslösa. 

Invandrare som hade investerat i svensk utbildning (och som var högre än den utbildning de 

haft i sitt hemland) löpte större risk att bli arbetslös än andra invandrare. De invandrare som 

hade en svensk partner och goda språkkunskaper undgick inte heller risken att bli arbetslösa. 

Studien visar också att kunskap om svenska samhället och social kompetens har lite 

inflytande på invandrares position på arbetsmarknaden. Trots att invandrare har både formell 

och informell kunskap får de ofta inte chansen att visa sina färdigheter (Duvander 2001). 
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I en skrift från Den Nationella temagruppen asyl & integration inom EU-programmet Equal – 

NTG (NTG-asyl & integration 2008) har en sammanställning gjorts över några resultat och 

slutsatser om flykting– och asylmottagande från hittills publicerade utredningar, granskningar 

och forskningsrapporter. Den problembild som finns enligt rapporten är uppdelade i två 

huvudgrupper: 

 

 Långsam etablering på arbetsmarknaden  

 Introduktionens innehåll.  

 

Den långsamma etableringen på arbetsmarknaden har varit ett mönster sedan snart två 

decennier, med vissa variationer beroende på konjunktur enligt rapporten (NTG-asyl & 

integration 2008). År 2006 var sysselsättningen över 60 procent för utrikes födda män med en 

vistelsetid upp till fyra år, medan motsvarande siffra för kvinnor var 40 procent. Svårast hade 

invandrare från Asien och Afrika att etablera sig på arbetsmarknaden. Mindre än 30 procent 

av männen och 20 procent av kvinnorna med upp till fyra års vistelsetid hade arbete. 

Etableringstakten är särskilt långsam för de nyanlända invandrare som deltar i 

introduktionsprogram enligt rapporten. Integrationsverket har följt utvecklingen sedan 1996 

och den visar att cirka 10 procent av männen har arbete efter att ha haft uppehållstillstånd i ett 

år, 30 procent efter tre år och 50 procent efter fem år. För kvinnor är motsvarande siffror 5, 20 

och 35 procent. De grupper från f d Jugoslavien som kom till Sverige under 90-talet har 

lyckats bra på arbetsmarknaden. Situationen för invandrade från andra länder, till exempel 

Iran, Irak och Afrika, är betydligt sämre. Det påvisas också att män etablerar sig snabbare än 

kvinnor, och högutbildade snabbare än andra (NTG-asyl & integration 2008).  

 

När det gäller sfi är det få som fullföljer dessa studier. Det är drygt 90 procent som deltar i sfi 

under sitt första introduktionsår, men det är endast 27 procent som har fått godkänt på någon 

betygsnivå i sfi när detta första år är slut. Rapporten (NTG-asyl & integration 2008) visar 

också att introduktionen inte lever upp till de mål som fastställts och menar att få har någon 

kvalificerad kontakt med arbetslivet under sin introduktion, och är inte heller i kontakt med 

arbetsförmedling, eller får sin utbildning validerad eller fullföljer svenska för invandrare. Den 

etablering och integration som är avsedd att ske snabbt, har knappt ens hunnit påbörjas under 

de första 12 månaderna efter folkbokföring i en kommun. Hälften av deltagarna i 

kommunernas introduktion har inte fått någon arbetsmarknadskontakt alls under det första 

året och ett litet fåtal har fått arbetspraktik genom arbetsförmedling eller har deltagit i en 
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arbetsmarknadsutbildning. En sammanfattning över de huvudsakliga bristerna inom 

introduktionen av nyanlända invandrare skulle kunna vara följande (NTG-asyl & integration 

2008): 

 

 Avsaknad av arbetsmarknadsprogram för nyanlända 

 Avsaknad av parallellitet mellan svenskundervisning och arbetspraktik 

 Svårt att få yrkeskunskap validerad 

 Introduktionen bedrivs bara på halvtid 

 Svag individualisering och dåligt tillvaratagande av individens kompetens 

 Få fullföljer svenskutbildning 

 Dålig uppföljning av kommunernas introduktionsverksamhet 

 Bristande jämställdhet 

 Bristande samverkan och målkonflikter. 

 

EU-kommissionens syn på integrationspolitik blir allt viktigare och integration finns med i 

flera olika politiska processer och sammanhang bland annat genom anti-diskriminering och 

EU:s arbete för sysselsättning och social sammanhållning. Inom EU:s socialfond finns ett 

program, Equal, som ska länka samman den europeiska sysselsättningsstrategin med den 

övergripande strategin för att bekämpa diskriminering och öka jämlikheten på 

arbetsmarknaden. Egual ska vara ett transnationellt laboratorium för utveckling och spridning 

av nya sätt att genomföra arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att bekämpa diskriminering 

och ojämlikhet. EU-kommissionen efterfrågar ett helhetsperspektiv på integrationspolitiken 

och pekar ut fyra områden som är särskilt prioriterade: introduktionsprogram för nyanlända 

invandrare, språkutbildning, integration på arbetsmarknaden och invandrarnas deltagande i 

samhället, kulturlivet och det politiska livet. Kommissionen vill också öka kunskapsutbytet 

mellan medlemsstaterna särskilt när det gäller introduktionen av nyanlända invandrare och om 

hur invandrarnas språkliga kompetens kan förbättras (NTG-asyl & integration 2008).  

 

 

2.2.3. Projektet PUT – personlig utvecklingstjänst 

 

Det har tidigare gjorts en studie på Göteborgs universitet över ett arbetsmarknadspolitiskt 

projekt i Falköping om hur ”Personliga utvecklingstjänster – PUT” påverkar den enskilde 
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invandraren (Beijer 2006). Dessa PUT-tjänster har organiserats genom 

Arbetsmarknadsenheten på uppdrag av Falköpings kommun. De tjugonio tjänsterna är 

organiserade inom kommunen, som till exempel ekonomibiträde, lokalvårdare, biblioteksvärd 

och vaktmästare. Tjänsterna är tidsbegränsade under ett år, med provanställning de första tre 

månaderna, och med lön istället för introduktionsersättning eller annan ersättning. Tjänsterna 

söks, precis som andra utannonserade arbeten, genom en ansökan där den sökande berättar om 

sig själv och sina meriter. De olika avdelningarna väljer sedan ut några deltagare som kommer 

till intervju. Därefter väljer varje ansvarig ut den person man vill anställa på PUT-tjänsten. 

Beijer kommer i sin analys fram till att de deltagare som fått en PUT-tjänst ser en klar 

förbättring av sina levnadsvillkor och de ser också ljusare på sin framtid. Respondenterna 

talade om förbättrad ekonomi och en ökad lust att arbeta när de hade ”ett riktigt jobb” att gå 

till. De respondenter som inte fått en tjänst vantrivdes mer med sin livssituation och hade en 

mer pessimistisk syn på utsikterna att få ett jobb. Beijer slutar sin studie med att tala om hur 

viktigt hon anser att projekt liknande PUT-projektet är, för att ge människor som kommit till 

Sverige en möjlighet till arbete och bättre livsvillkor (Beijer 2006). 
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3.  Metod 

 

Studien är upplagd som en fallstudie. Enligt Merriam (1994) finns det två krav på en 

fallstudie. För det första bör den bestå av en konsistent och väl bearbetat beskrivning, vilken 

inte får vara allt för omfattande. För det andra ska denna beskrivning vara relevant på så sätt 

att all data som analyseras och tolkningar måste redovisas. Fallstudie är att föredra när man 

ska studera aktuella skeende, och man använder två tekniker nämligen direkta observationer 

och systematiska intervjuer. En annan viktig faktor för en fallstudie är ett avgränsat system 

som fokus för studien. Man studerar en specifik företeelse till exempel ett program, en person, 

en institution eller en social grupp. Fallstudien fokuserar på relationer och processer, och 

dessa har en tendens att påverka varandra enligt Denscombe (2000). Studien kan också 

använda sig av flera källor och metoder för att finna intressanta förhållanden. Eftersom 

studien jämför resultatet med deltagarnas egna åsikter är studien mest att anse som kvalitativ. 

En kvalitativ studie visar på totalsituationen och ger en helhetsbild, som möjliggör en ökad 

förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Krohn Solvang 1997). Min 

ambition är att göra en utvärdering av Falköpings kommuns integrationsprogram ur en 

vetenskaplig synvinkel, och vilken måluppfyllelse kommunen uppnått. En enkätundersökning 

gjordes i slutet av februari 2007 där samtliga deltagare inom sfi-undervisningen var inbjudna. 

Jag har använt sammanställningen av enkätsvaren (bilaga 5) i denna studie och jag ska 

komplettera enkätsvaren med korta intervjuer (se punkt 3.2) med några av deltagarna för att få 

en personlig vinkling och hur de uppfattar integrationsprogrammet (Holme et al 1997). Då jag 

ville se måluppfyllelsegraden för Falköpings integrationsprogram, ansåg jag att detta var ett 

lämpligt sätt att gå tillväga.  

 

Detta är en studie ur ett pedagogiskt perspektiv, vilket innebär att jag som forskare har försökt 

hitta forskning som handlar om de pedagogiska insatserna inom integration. Jag har haft för 

avsikt att förhålla mig så objektiv som möjligt. Repstad menar att man själv kan svara på 

frågan ”Vad är det jag ser dem göra?” men genom svaren på enkätundersökningen och 

intervjuer hoppas jag söka svar på frågan ”Vad anser de själva att de gör?” (Repstad 1999, 

tredje upplagan). I min studie hoppas jag få svar på om Falköpings kommun lyckats i sin 

ambition att öka delaktigheten i samhället samt öka antalet självförsörjande invandrare som 

kommer till Falköping genom detta program. Genom enkätsvaren för samtliga deltagare och 

korta intervjuer med fem deltagare hoppas jag också få en bild av vad deltagarna anser om 
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programmet och om programmet kan använda fler pedagogiska insatser för att på så sätt 

hjälpa deltagarna till självförsörjning (Alvesson & Deetz, 2000). Genom ökad insikt hoppas 

jag få en större förståelse och om möjligt kunna förbättra nuvarande integrationsprogram och 

få tips om andra pedagogiska insatser som kan öka måluppfyllelsen för Falköpings 

integrationsprogram för invandrare. Kanske kan målen mätas på flera sätt i form av 

tillfredsställelse för den enskilde individen – trots att han/hon inte fått arbete, men det 

kommer inte denna studie att beröra.    

 

3.1. Urval 

 

För att visa hur resultatet ser ut vid olika tidpunkter under de år som integrationsprogrammet 

varit igång har jag valt att visa statistik genom diagram i resultatet. I denna statistik finns 

samtliga deltagare med som deltar i integrationsprogrammet. I februari 2007 genomfördes en 

enkätundersökning av integrationsenheten och jag har använt sammanställningen över 

enkätsvaren (bilaga 5) i denna studie. Enkätundersökningen gjordes inte på grund av min 

studie, utan är ett resultat av att de ansvariga för integrationsprogrammet önskade se vad 

deltagarna ansåg om programmet. Vid denna enkätundersökning var samtliga deltagare i 

integrationsprogrammet inbjudna. Dessutom var även de som endast deltar i sfi-

undervisningen (utan introduktionsersättning) inbjudna att svara på enkäten. Sjuttio stycken 

deltog i enkätundersökningen, vilket utgjorde nästan sjuttiofem procent av samtliga inbjudna. 

Jag har för avsikt att intervjua fem deltagare i integrationsprogrammet (se punkt 3.2). Jag 

kommer att välja dessa respondenter på följande sätt: de som finns tillhands och de som 

förstår svenska språket ganska väl och kan uttrycka sig så att jag förstår dem och de förstår 

mig. Dessa respondenter har troligen deltagit i integrationsprogrammet mellan ett och två år 

och kan antas ha erfarenhet och åsikter om integrationsprogrammet.   

 

3.2. Datainsamling 

 

Enkätundersökningen gjordes i februari 2007 där samtliga deltagare i integrationsprogrammet 

samt deltagare i sfi-undervisningen som inte tillhör integrationsprogrammet, var ombedda att 

delta. Cirka sjuttiofem procent av respondenterna deltog i enkätundersökningen. För att 

deltagarna skulle förstå frågorna fanns det tolkar för tolv olika språk på plats, för att översätta 

den skriftliga enkäten vid behov. Deltagare med samma modersmål satt i samma rum 
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tillsammans med språktolk tillgänglig. Språktolken hade som uppgift att endast översätta 

enkäten, och inte förklara eller diskutera enkäten tillsammans med deltagarna. De 

legitimerade tolkarna kom från Tolkförmedlingen i Mariestad. 

 

Enkätfrågorna har personal på integrationsenheten konstruerat, med syfte att ta reda på vad 

deltagarna i integrationsprogrammet anser om de olika delarna i projektet. Sammanställningen 

har gjorts av anställda inom integrationsenheten. 

 

Jag har också valt att komplettera enkätresultatet med egna, korta intervjuer med fem 

respondenter ur integrationsprogrammet. Dessa respondenter kommer att väljas mer 

systematiskt, se avsnitt 3.1, och kravet kommer att vara att vi ska kunna förstå varandra, det 

vill säga att de svenska språkkunskaperna bör vara ganska bra för att de ska kunna förklara 

och svara på frågor om integrationsprogrammet. Dessa intervjuer kommer att transkriberas 

och sammanställas och vissa av respondenternas åsikter kommer ibland att utgöra korta 

excerpter i resultatet på denna studie (Alvesson et al 2000; Nyberg 2000). Respondenterna har 

efter transkription godkänt utskriften med sin underskrift, eftersom jag ville vara säker på att 

jag uppfattat det de sagt på rätt sätt. I intervjuguiden nedan är frågorna 1-5 knutna till 

enkätundersökningen och deltagaren kan berätta med egna ord om sin åsikt. På samtliga dessa 

frågor hoppas jag kunna få en motivering av deltagaren om varför han/hon tycker så. Sista 

frågan är en helt öppen fråga där jag hoppas kunna få deltagarens egna åsikter om hur 

integrationsprogrammet kan förbättras eller förändras. Frågorna i intervjuguiden är: 

 

 

1. Vad anser du om sfi-undervisningen – lektionernas kvalité, lärarleddundervisning kontra interaktivt 

lärande, hemuppgifter, lärarnas engagemang, lärarnas tillgänglighet? Motivera. 

 

2. Vad anser du om den hjälp du fått av coacherna – med allmän/privat samhällsinformation, framtidsplaner, 

utbildningsinformation, praktikplats, coachernas tillgänglighet? Motivera. 

 

3. Vad anser du om den praktik som ingår i integrationsprogrammet? Har du haft praktik? Inom vilken 

bransch? Meningsfull, bra/dålig, Var praktikplatsen inom dina yrkesmål? Kan du tänka dig praktik inom 
annan bransch än ditt yrkesmål – fördelar/nackdelar? Motivera.  

       

4. Vad anser du om arbete och arbetsmarknad? Har du haft arbete i Sverige – lång/kort period? Vilka behov 

har du för att nå ditt yrkesval? Hur nära är du att få ett arbete tror du? Motivera. 

 

5. Vad anser du om integrationsenheten? Har du fått hjälp och information vid behov? Synpunkter på 

introduktionsersättningen? Personalens tillgänglighet där? Motivera. 

 

6. Hur tycker du att vi kan förbättra eller förändra integrationsprogrammet? 
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3.3. Analys och bearbetning av data 

 

Min strävan har varit att denna studie ska visa hur måluppfyllelsen för Falköpings 

integrationsprogram ser ut, och hur programmet kan förbättras i framtiden genom andra 

pedagogiska insatser. Enkätundersökningen gjordes inte på grund av min studie, och resultatet 

av enkätundersökningen sammanställdes av personal på integrationsenheten, och därefter har 

jag bearbetat resultatet och sammanställt frågorna i den ordning jag funnit relevanta för denna 

studie. Jag har bearbetat enkätsvaren inom de olika teman som enkäten var uppbyggd kring 

är: Sfi; Coacher; Praktik, Arbete och arbetsmarknad och Integrationsenheten. Jag har valt ut 

de svar som berör de frågor jag önskar få svar på, och inom varje tema framkom olika 

kategorier som jag bearbetat tillsammans för att försöka ge en helhetsbild av just det 

fenomenet. Därefter skrev jag en intervjuguide (se punkt 3.2) som också följer enkätens olika 

tema, samt en öppen fråga i slutet av intervjun. Efter intervjuerna med de fem respondenterna, 

transkriberades intervjuerna, och en sammanställning av svaren gjordes och svaren delades in 

i olika kategorier. Därefter har jag bearbetat intervjusvaren och försökt se om det 

utkristalliserat sig ytterligare gemensamma åsikter. Enkätsvaren och intervjusvaren är 

sammanställda kring de teman som enkäten var uppbyggd kring. Resultatet av 

respondenternas åsikter visas genom resultatet av enkätsvar och intervjusvar, och ibland har 

resultatet kompletterats med excerpter ur de fem intervjuerna för att visa respondenternas 

åsikter formulerade med deras egna ord (Holme et al 1997). Resultatet av 

enkätundersökningen och intervjufrågorna har jag sedan tolkat och reflekterat över i 

förhållande till min teoribakgrund (Alvesson & Sköldberg 1994).   

 

3.3.1. Metodkritik 

 

Denna studie är en utvärdering av ett integrationsprogram. Jag har strävat efter att försöka få 

utvärderingen vetenskaplig och försökt se programmet från ”utsidan” och försökt jämföra 

med annan integration och teoretiska riktningar. Metoden jag använt skulle kunna göras 

annorlunda och studien kunde exempelvis endast bestå av personliga intervjuer och/eller 

observationer. Min förhoppning är dock att det varit bra att ställa både enkät och de enskilda 

intervjuerna i relation till måluppfyllelsegraden. Mitt intresse har varit att ta reda på de 

faktiska siffrorna ser ut, med andra ord hur många som går vidare till egen försörjning på 

något sätt. Därefter har jag önskat ta reda på vad deltagarna i integrationsprogrammet anser 
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om programmets uppbyggnad. Även om personalen vid integrationsprogrammet anser att det 

är ett bra sätt att arbeta på, är det inte säkert att invandrarna själva anser detta. Min 

förhoppning har varit att respondenterna som jag intervjuat skulle vara ärliga och säga om och 

vad de verkligen tycker är fel, görs på fel sätt och så vidare. Jag kan ju inte med säkerhet veta 

att så är fallet, även om de beretts möjlighet till detta. Ur kritisk synvinkel kunde fler 

personliga intervjuer ha gjorts och fler frågor kunde ha ställts till respondenterna om själva 

det pedagogiska lärandet. Det har även varit min förhoppning att genom att jämföra 

Falköpings integrationsprogram med andra länder och även nationellt, försöka hitta 

förbättringar i de pedagogiska insatserna i programmet. Kanske kan man finna andra 

integrationsprogram med bättre pedagogiska insatser än dem som denna studie omfattar 

(Denscombe 2000; Repstad 1999, tredje upplagan). 

 

3.4. Etiska förhållningssätt 

 

Respondenter har blivit informerade om undersökningens syfte, vilket är att om möjligt kunna 

förbättra och förändra det pedagogiska arbetet i integrationsprogrammet i Falköpings 

kommun, och därmed öka chansen till självförsörjning för deltagarna i 

integrationsprogrammet genom att söka kunskap om olika pedagogiska insatser inom 

integrationsarbete med invandrare och flyktingar. Genom ökad insikt hoppas jag få en ökad 

förståelse och kunskap om integrationsarbete och om möjligt kunna förbättra de pedagogiska 

insatserna i integrationsprogrammet i Falköpings kommun.   

 

När enkätundersökningen skedde hade jag tänkt närvara för att se hur det gick till och hur det 

fungerade. Dock var jag sjuk när enkätundersökningen genomfördes, så jag kunde inte 

närvara. Jag tog del av sammanställningen av enkäten cirka en vecka efter det att enkäten 

genomfördes. 

 

Jag tog kontakt med de integrationsdeltagare jag intervjuade, både via telefon och när jag 

träffade dem personligen, för att förklara syftet med min undersökning och för att få deras 

godkännande till att använda deras intervjusvar i min undersökning. Jag har tydligt klargjort 

för respondenterna att det hela har varit frivilligt, de är helt anonyma, han/hon har kunnat 

avstå från att besvara en viss fråga, och de har när som helst haft möjlighet att avsluta 

intervjun. De har dessutom blivit informerade om att alla bandupptagningar samt 
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intervjuutskrifter kommer att makuleras efter detta arbetes slut (Alvesson et al 2000; Bell 

2000, tredje upplagan). För att skydda och anonymisera invandrarna, har jag givit dem helt 

andra namn än vad de i verkligheten heter. Om någon tror sig känna igen något namn, är det 

helt oavsiktligt från min sida. 

 

3.5. Tillförlitlighet 

 

Vid enkätundersökningen var varje person anonym och för att säkerställa att respondenterna 

förstod frågorna fanns en tolk med för varje språkgrupp. Sammanställningen har gjorts av 

oberoende personal och jag har fått sammanställningen cirka en vecka efter undersökningen, 

varför jag således inte kunnat påverka resultatet.  

 

Vid de personliga intervjuerna har de öppna frågorna och närheten till deltagarna vid 

intervjutillfället gett mig möjlighet att försöka förstå, diskutera och reflektera över svaren på 

ett djupare plan. Respondenterna har jag kallat för Elisar, Osman, Alida, Omar och Ofelia. Jag 

har också försökt tolka om grammatiska fel och försökt förstå vad varje deltagare försökt 

säga, men i excerpterna är respondentens ordval exakta. Min ambition har varit att lyssna, 

läsa, tolka och sammanställa intervjusvaren på ett så objektivt sätt som möjligt utan 

förutfattade meningar (Denscombe 2000; Kvale 1997; Larsson 1994; Repstad 1997, tredje 

upplagan; Thurén 1991).  

 

3.5.1. Reliabilitet, validitet 

 

Jag har strävat efter att reliabiliteten eller tillförlitligheten ska vara hög i min undersökning. 

Jag har kunnat använda mig av alternativa formuleringar vid intervjutillfället, för att få 

invandrarna att förstå frågan och kunna ge mig svar på frågorna jag ställt (Bell 2000, tredje 

upplagan; Thurén 1991). 

 

Validiteten eller giltigheten är ett mått på om mina frågor har mätt, beskrivit det jag velat att 

de ska mäta eller beskriva (Bell 2000, tredje upplagan). Jag anser att studien uppvisar god 

validitet då jag ansträngt mig för att belysa de pedagogiska aspekterna och den 

kultursociologiska delen genom litteratur som berör dessa ämnen. Jag har också använt mig 

av forskning från olika delar av världen som visar hur annan integration kan se ut, samt tagit 
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del av integration i Sverige (Holme et al 1997). Enkäten genomfördes med hjälp av 

professionella tolkar för att minimera risken för språk- och feltolkningar. Mina intervjufrågor 

har gett mig svar på det jag haft för avsikt att mäta (Larsson 1994; Denscombe 2000; Nyberg 

2000; Merriam 1994). Min strävan har varit att få fram tydliga svar på mina frågor. Jag har 

haft möjlighet att omformulera frågorna vid intervjutillfället om jag märkt att respondenterna 

inte har förstått. I den här undersökningen har min ambition varit att få ett högt etiskt värde 

med hög validitet.  

 

3.5.2. Kritiska reflektioner 

 

Min förförståelse, som jag har genom att jag arbetat som coach i integrationsprogrammet i 

Falköping nio månader under 2006-2007, kan ha påverkat mina tolkningar. Jag är medveten 

om att detta kan ha haft betydelse vid tolkningen av resultatet på både enkätundersökningen 

och intervjuerna. Det kan vara så att jag genom sättet jag frågat på har fått fram just detta 

resultat. Enligt Kvale (1997) försöker den kvalitativa forskningsintervjun tolka tillvaron ur 

respondentens perspektiv och därigenom klargöra individens upplevelser. Även om min 

ambition har varit att tolka svaren exakt så som respondenten har menat, kan jag naturligtvis 

inte med säkerhet säga att så har skett. Jag har dock gjort mitt bästa för att förhålla mig neutral 

och lämna min förförståelse bakom mig när jag sammanställt de olika resultaten.  
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4. Resultat 

 

Resultatet av studien presenteras här i olika avsnitt. Först visas måluppfyllelsen för 

Falköpings kommuns integrationsprogram. Tidpunkterna för avstämning har varit 2002-12-

31, 2003-12-31, 2004-12-31, 2005-12-31, 2006-12-31 och 2007-06-30. Här presenteras också 

självförsörjandegraden efter fyra år, som kan jämföras med rapporten från NTG asyl & 

integration (2008). Sist presenteras resultatet av den enkätundersökning som gjordes i februari 

2007 med alla deltagarna i integrationsprogrammet och övriga invandrare som endast deltar i 

språkundervisningen. Detta avsnitt är uppdelat i samma tema som enkäten och följande 

aktiviteter finns med: SFI; Coacher; Praktik, arbete och arbetsmarknad och 

Integrationsenheten. Enskilda intervjuer har också skett med fem utvalda deltagare och dessa 

intervjuer har bearbetats och kommer att komplettera enkätsvaren.  Resultatet av enkätsvaren 

och de enskilda intervjuerna kommer ibland att kompletteras med kortare excerpter från 

intervjuerna för att visa respondenternas åsikter och egna ordval. Resultatet är indelat i 

följande avsnitt: 

 

 Måluppfyllelse för integrationsprogrammet i Falköping 

 Resultat av enkätundersökning och intervjuer  

 

4.1. Måluppfyllelse för integrationsprogrammet i Falköping 

 

Måluppfyllelsen för integrationsprogrammet i Falköpings kommun visas genom 

stapeldiagram och kommentarer i text. Diagrammet visar hur många deltagare i 

integrationsprogrammet som blivit självförsörjande efter sin introduktionstid och denna studie 

belyser måluppfyllelsen efter två år för deltagarna i programmet och visar måluppfyllelsen 

under tiden 2002 och fram till 2007-06-30 i procent, eftersom integrationsprogrammets mål är 

angivet i procent.  

 

Som framgår av diagrammet ovan är det ingen av deltagarna inom integrationsprogrammet 

som är självförsörjande vid utgången av år 2002. År 2003 höjs andelen självförsörjande 

deltagare till 24 procent. År 2004 är 17 procent självförsörjande av deltagarna. År 2005 har 

måluppfyllelsegraden för självförsörjning ökat till 44 procent som då är självförsörjande. År 
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2006 är andelen självförsörjande 45 procent och vid halvårsskiftet 2007-06-30 är 

måluppfyllelse graden hela 64 procent. Noteras bör att det är endast vid ett tillfälle, 2004-12-

31, som andelen självförsörjande understeg de 20 procent som är målet med programmet för 

kommunen.   

 

Måluppfyllelsegraden efter 2 år i integrationsprogrammet under åren 
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Figur 1. Måluppfyllelsegrad efter 2 år i integrationsprogrammet. 

 

I rapporten från NTG asyl & integration (2008) jämförs självförsörjandegraden för invandrare 

som varit folkbokförda i Sverige mellan ett och fyra år. Ovanstående diagram visar antalet 

självförsörjande invandrare inom integrationsprogrammet i Falköping efter fyra år. År 2004 

var det 15 procent som var självförsörjande fyra år efter sin start i integrationsprogrammet. År 

2005 ökade motsvarande siffra till 52 procent. Därefter var 57 procent självförsörjande år 

2006, och efter halvårsskiftet 2007-06-30 var 78 procent självförsörjande fyra år efter sin start 

i integrationsprogrammet i Falköpings kommun.  
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Figur 2. Måluppfyllelsegrad efter 4 år i integrationsprogrammet. 
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4.2. Resultat av enkätundersökning och intervjuer  

 

Eftersom denna studie utöver måluppfyllelsegraden för Falköpings kommun även handlar om 

deltagarnas egna åsikter om integrationsprogrammet följer här en redovisning av resultatet av 

enkätundersökningen (bilaga 5) och intervjusvaren med de fem deltagarna. Jag kommer att 

visa enkätens resultat genom att ha samma tema som enkäten, och följande aktiviteter inom 

integrationsprogrammet finns med:  

 

 Sfi 

 Coacher 

 Praktik, arbete och arbetsmarknad  

 Integrationsenheten 

 Förslag på förändringar i integrationsprojektet.  

 

Eftersom det är många frågor på varje avsnitt i enkäten finns det en sammanfattning av de 

mest centrala frågorna med svar för att underlätta för läsare.  De första frågorna i 

sammanfattningen över enkätundersökningens frågor berör personalens kompetens och hur 

deltagarna uppfattar innehållet i undervisningen. Därefter handlar frågorna om praktik och 

arbetsmarknad och deltagarnas åsikter om detta. Sist följer frågor om lärande och deltagarnas 

egen ambition och arbetsinsats för att lära sig svenska.  

 

Här följer sammanfattningen av de mest centrala frågorna och svaren från 

enkätundersökningen: 
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Sfi/coacher/ handläggare Ej svar Mkt bra/ 

nöjd 

Bra/nöjd Ganska bra/ 

nöjd 

Dåligt/ 

missnöjd 

Mkt dåligt/ 

missnöjd 

Summa 

svarande 

2.Hur upplever du innehållet i undervisningen  

(innehållet på lekt.)? 

 

5 

 

13 

 

27 

 

17 

 

7 

 

1 

 

70 

23. Hur upplever du innehållet i LC-

grupperna? 

 

24 

 

5 

 

16 

 

13 

 

6 

 

5 

 

70 

59. Hur upplever du innehållet i din 

introduktionsplann? 

 

28 

 

7 

 

23 

 

8 

 

3 

 

1 

 

70 

6. Är du nöjd med undervisningen 

(undervisningens kvalité)? 

 

4 

 

28 

 

17 

 

13 

 

5 

 

3 

 

70 

27. Är du nöjd med coachernas undervisning 

i samhälle och arbetsliv? 

 

23 

 

10 

 

10 

 

12 

 

4 

 

2 

 

70 

63. Hur upplever du de uppföljningssamtal 

runt din introduktionsplan med 

handläggarna? 

 

28 

 

3 

 

20 

 

8 

 

3 

 

3 

 

70 

60. Anser du att du kan påverka din 

introduktionsplan? 

 

23 

 

7 

 

23 

 

8 

 

3 

1  

70 

        

Praktik/arbetsmarknad Ej svar Mkt bra/ 

nöjd 

Bra/nöjd Ganska bra/ 

nöjd 

Dåligt/ 

missnöjd 

Mkt dåligt/ 

missnöjd 

Summa 

svarande 

40. Om du har eller har haft praktik, hur har 

din praktik varit när det gäller språkträning? 

 

46 

 

11 

 

5 

 

3 

 

1 

 

4 

 

70 

50. Vad anser du vara bästa sättet att 

snabbare få ett arbete? 

 

22 

 

9 

praktik 

 

12 

 studier 

 

23  

både genom 

pr. o st  

4  

varken 

gm pr 

eller st 

 

- 

 

70 

53. Skulle du kunna tänka dig att gå en 

yrkesutbildning för att få arbete? 

 

23 

 

27 

ja 

 

10 

 kanske 

 

5  

nej 

 

2 

vet ej 

3  

har inte 

förutsätt-

ningar 

 

70 

48a. Har du sökt någon PUT-tjänst?  

23 

 

25    

nej 

 

 

10 

 1 tjänst 

 

12  

flera 

tjänster 

 

- 

 

- 

 

70 

49. Har du sökt något jobb (inte PUT-tjänst) 

under din intr.tid? 

 

22 

 

24  

ja 

 

24  

nej 

 

- 

 

- 

 

- 

 

70 

51. Skulle du kunna tänka dig att flytta från 

Falköping för att få ett arbete? 

 

23 

 

22  

ja helt 

klart 

 

14 

kanske 

 

4  

nej 

 

7  

vet ej 

 

- 

 

70 

44. Funderar du på att starta eget företag?  

23 

 

25  

ja 

 

22  

nej 

 

- 

 

- 

 

- 

 

70 

        

Lärande Ej svar Mer/ 

längre 

Mindre/ 

kortare 

Ingen för-

ändring 

 

- 

 

- 

Summa 

svarande 

9. Skulle du föredra mer lärarledd 

undervisning? 

 

4 

 

52     

 

2  

 

12     

 

- 

 

- 

 

70 

10. Skulle du föredra mer självstudier?  

5 

 

20  

 

17  

 

28     

 

- 

 

- 

 

70 

11. Skulle du föredra mer interaktiv 

(datorstödd) svensk undervisning? 

 

4 

 

32 

 

21  

 

13     

 

- 

 

- 

 

70 

 

 

12. Skulle du vilja ha mer undervisningstid 

per dag? 

 

 

4 

 

 

17  

 

 

13  

 

 

36     

 

 

- 

 

 

- 

 

70 

13. Hur viktigt är det för dig att lära dig 

svenska? 

 

4 

 

54  

mkt 

viktigt 

 

4  

viktigt 

 

1  

ganska 

viktigt 

 

- 

 

- 

 

70 

14. Hur mkt tid lägger du ner på att läsa 

svenska hemma? 

 

4 

 

12 

 mindre 

än en 

timma 

 

30  

en timma 

 

17  

två timmar 

 

5  

tre 

timmar 

 

2  

mer än tre 

timmar 

 

70 

16. Har du någon/några svenska 

vänner/bekanta som du kan prata med på 

fritiden? 

 

4 

 

17  

Ja, flera 

 

7  

en  

 

42  

nej 

 

- 

 

- 

 

70 

 

Figur 3. Kort sammanfattning av enkätens frågor och svar 
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Inom varje tema följs enkätsvaren av resultatet av de enskilda intervjuerna med de fem 

respondenterna. Här har jag återgett de fem respondenternas åsikter, som framkommit vid 

intervjuerna. Med denna indelning kan läsaren ta del av varje tema, belyst ur olika synvinklar: 

resultatet av enkätsvaren, resultatet på intervjusvaren och en sammanfattning över åsikter om 

respektive tema. 

 

4.2.1. Sfi    

 

Första temat i enkätundersökningen avser sfi, svenska för invandrare, och här har deltagarna 

fått svara på frågor om lärarna, undervisningen, innehåll, kvalité, självstudier, lärarledda 

lektioner, hur viktigt det är att lära sig svenska, hur mycket tid deltagaren lägger ned på att 

läsa svenska hemma, för att nämna några inriktningar på frågorna. I detta avsnitt är det mellan 

4-6 deltagare som svarat ”vet ej” på frågorna, och antalet respondenter är sammanlagt sjuttio 

personer.   

 

De första frågorna om sfi i enkäten handlar om hur deltagarna upplever lärarnas tillgänglighet, 

innehållet i undervisningen, lärarens engagemang, lärarhjälp under lektionen och 

undervisningens kvalité. Svaren på dessa frågor visar att deltagarna upplever sfi-

undervisningen som positiv, och som exempel hänvisas till fråga 2 och 6 i 

sammanställningen. På frågan om man känner att man vågar visa eventuellt missnöje till 

läraren svarar 51 personer att de vågar framföra detta helt öppet eller indirekt. På frågor av 

mer administrativ karaktär, som om läraren kommer för sent, bemötande, om läraren tar 

hänsyn till deltagarnas åsikter och önskemål, är de flesta av deltagarna nöjda. Som exempel 

hänvisas till fråga 17 i enkäten ”Hur blir du bemött av din lärare?” och här svarar endast en 

person att han/hon inte bemötts bra och resten anser att de bemötts bra i olika grad. 

Deltagarna fick också frågan om de känner sig kränkta av sin lärare och där har 58 

respondenter svarat nej. På frågan om hur kränkningen yttrat sig har fem av sex stycken 

angett att det skett verbalt, och en av de sex har angett att det skett med olämpligt 

uppträdande. 

 

Några av frågorna i enkäten gällde om och hur deltagarna vill förändra sfi-undervisningen. 52 

respondenter vill ha mer lärarledd undervisning, 20 vill ha mer självstudier, 17 vill ha mindre 

självstudier och 28 vill inte ha någon förändring vad gäller självstudier. 32 respondenter vill 
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ha mer interaktiv undervisning, medan 21 personer vill ha mindre interaktiva studier. På 

frågan hur viktigt det är för deltagaren att lära sig svenska har 64 personer svarat att det är 

viktigt och 54 personer har angett att de läser svenska hemma minst en timmer per dag, 64 

personer har angett att de tittar på svenska TV-program och nyheter. 42 respondenter har 

angett att de inte har några svenska bekanta att prata med på fritiden. 

 

Vid de personliga intervjuerna med de fem respondenterna tyckte samtliga att sfi-

undervisningen är bra, och två av de fem tycker att den är jättebra. De uttrycker det på 

följande sätt:  

 

Ja, jag tror jättebra. (Ofelia) 

 

Mycket bra med lärare, data lära språk och så. (Osman) 

 

På frågan om vad de anser om lektionernas kvalité, blandningen av lärarledda lektioner och 

interaktivt lärande med dator (och hörlurar), svarar alla fem att det är bra, och tre av 

respondenterna uttrycker det så här: 

 

Mycket bra, om man bara läser sfi man inte bra. Man ska bli bra ibland data. Ibland lärare. (Osman) 

 

Blandat, det är jättebra, men jag i grupper… diskutera. (Elisar) 

 

Prata läraren, för att ibland… kanske jag också titta på dator… för ibland jag är annat på dator. (Ofelia) 

 

En av respondenterna anser att det behövs mer disciplin på sfi, och uttrycker sig så här: 

 

Ja, den behöver mer disciplin. Inte prata i telefon på lektion. Inte med varandra. Prata på rasten eller 

hemma. Mer disciplin. (Alida) 

 

När det gäller läxor eller hemuppgifter går meningarna isär. Några tycker att det är bra med 

hemläxor, och någon vill ha mer läxa: 

 

Bra jag tror. (Omar)   

 

Ja, det är mycket bra, mycket bra läxor. Lärare tittar på läxor. (Osman) 
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Mer läxor tycker jag. Grupp 3 alltid läxor men min grupp aldrig läxa. Vill ha läxa, det är bra. (Alida) 

 

Medan andra inte vill ha hemuppgifter: 

 

             Ja, jag hinner hem, man koncentrerar sig Lärcenter… och jag i alla fall jag orkar inte mer. (Elisar) 

 

På frågan om lärarnas engagemang och tillgänglighet, svarar samtliga fem respondenter att de 

tycker att lärarna är engagerade och de är också tillgängliga när det behövs: 

 

Ja, det är dom mycket. (Osman) 

 

Ja, engagerat och bra. (Alida) 

 

Ja, första gången svårt. Nu jag kan prata med läraren själv. (Ofelia) 

 

En sammanfattning av resultatet av enkätsvaren och de fem intervjuerna kan vara att både 

enkäter och intervjuer visar att sfi-undervisningen är bra, men det finns även synpunkter på 

förändringar. Dessa förändringar redovisas i sista stycket i detta kapitel, 4.2.5.   

 

4.2.2. Coacher    

 

Enkätens andra tema är frågor om coacherna och här är det mellan 22-26 stycken som inte har 

svarat på dessa frågor genom att markera ”vet ej”. Dessa respondenter deltar antagligen inte 

på eftermiddagsaktiviteterna med samhällsinformation (LC-grupper) utan deltar endast i sfi-

undervisningen. Svaren jämförs med dem som har svarat på respektive fråga, eftersom svaren 

då blir mer rättvisande. Antalet respondenter är sjuttio och de som svarat ”vet ej”  mellan 22-

26 personer och ett ungefärligt snitt kan bli 24 personer. Med dessa antaganden blir det cirka 

46 respondenter i detta tema.   

 

På frågan om coachernas tillgänglighet har 43 respondenter svarat att det är lätt att komma i 

kontakt med respektive coach och endast 3 personer anser att det är svårt. 35 respondenter 

anser att innehållet i eftermiddagsaktiviteterna är bra och 11 personer anser att innehållet är 

dåligt.  45 respondenter anser att coacherna är engagerade i LC-grupperna. Endast en person 

anser att han/hon inte får någon hjälp i LC-gupperna. 41 personer är nöjda med coachernas 

undervisning i LC-grupperna och 44 personer anser att de blir bra bemötta av coacherna, och 
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38 personer anser att coacherna tar hänsyn till deltagarnas åsikter och önskemål beträffande 

innehållet i LC-grupperna. 48 respondenter uppger att de aldrig känt sig kränkta av coacherna 

och fem stycken har angett att det har skett kränkningar, men det är sju stycken som har svarat 

att det skett genom ord, fysisk handling eller olämpligt uppträdande. 43 respondenter uppger 

att coacherna aldrig kommer för sent, och 31 personer uppger att de skulle våga framföra sitt 

missnöje till coachen om man är missnöjd med coachernas undervisning. 42 respondenter 

anser att schemat är lätt att förstå. I valet mellan LC-grupper och Språkverkstaden har 17 

svarat att de vill ha både LC-grupp och Språkverkstad, 28 väljer språkverkstaden och 7 vill 

endast ha LC-grupp. 

 

I intervjusvaren av de fem respondenterna uttrycker respondenterna att de är nöjda med 

coacherna och den hjälp de fått av dem, med följande uttalanden: 

 

Jag det hjälper träffa människorna…de prata klass, sfi, lära svenska. (Ofelia) 

 

… de hjälpa mig mycket, mycket. (Elisar) 

 

Ja, det är mycket. (Osman) 

 

Det är bra, mycket bra. (Alida) 

 

Den samhällsinformation som coacherna ansvarar för, som är en av aktiviteterna på 

eftermiddagarna, är deltagarna nöjda med och några svar är: 

 

Ja, det har jag. Falköpings samhälle och Sverige, ni säga allt. (Osman) 

 

Studiebesök också, mycket bra. (Omar) 

 

En av respondenterna vill hellre vara i Språkverkstaden på eftermiddagarna och fortsätta 

jobba med språket skriftligt och med data. Hon svarar så här: 

 

Jag tror språkverkstaden är bättre. För jag. (Ofelia) 

 

På frågan om coachernas tillgänglighet anser samtliga fem respondenter att det är lätt att 

komma i kontakt med coacherna, och några har svarat så här: 
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Ja, det är mycket lätt. (Osman) 

 

Samma som lärare. Svårt första gången, sedan lätt. Jag kan inte prata med annan, nu jag kan själv. 

(Ofelia) 

 

En sammanfattning av resultatet av enkätsvaren och de fem intervjuerna kan vara att både 

enkäter och intervjuer visar att coacherna är bra och hjälper till efter deltagarnas behov med 

samhällsinformation, utbildningsalternativ, praktikplatser med mera. Flera respondenter vill 

dock hellre arbeta vidare med språket på egen hand i språkverkstaden än delta i LC-grupp 

med samhällsinformation. Synpunkter på förändringar redovisas i sista stycket i detta kapitel, 

4.2.5.  

 

4.2.3. Praktik, arbete och arbetsmarknad  

 

Praktik är en annan del som ingår i integrationsprogrammet och som coacherna ansvarar för. 

Under detta tema är det inte samtliga 70 respondenter som svarar, se punkt 4.2.2. En del av 

respondenterna deltar endast i sfi. I enkätsvaren uppger 22 respondenter att de har eller har 

haft praktik, och 18 respondenter anser att arbetsuppgifterna varit meningsfulla. 26 

respondenter uppger att de aldrig haft praktik och 22 har svarat ”vet ej”. 19 respondenter 

anser att praktikplatsen varit bra för språkträningen, 5 personer har svarat ”dåligt” och 46 

personer har svarat ”vet ej”. 32 respondenter tror att praktik ökar chansen till arbete. I 

branscherna skola, kök, vård och egen företagare, tror deltagarna att de har störst chans att få 

jobb, och 38 respondenter tror att de befinner sig långt ifrån arbetsmarkanden och resterande 9 

respondenter anser att de befinner sig nära arbetsmarkanden. Drygt hälften (25 respektive 22) 

funderar på att starta eget företag och 25 respondenter är intresserade av ”Starta eget” kurs. 22 

respondenter har sök PUT-tjänst och 15 personer anser att de fått hjälp av coacherna med 

ansökan till dessa tjänster. Hälften av deltagarna uppger att de sökt jobb och den andra hälften 

uppger att de inte sökt jobb. Endast 4 personer anser att man inte kan få ett arbete snabbare 

genom praktik eller studier. 22 respondenter kan tänka sig att flytta från Falköping för att få 

ett arbete medan 14 uppger att de kanske kan tänka sig att flytta. Pendla till ett arbete utanför 

Falköping kan 25 personer tänka sig att göra. 27 respondenter kan tänka sig att gå en 

yrkesutbildning för att få ett arbete, 7 personer kan tänka sig att ta studielån för att skaffa sig 

utbildning. 44 respondenter anser att det är viktigt att bli självförsörjande, och 19 personer 
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tror i olika grad att det finns ganska bra möjligheter till detta. Majoriteten, 42 respondenter, är 

beredda att kämpa för att bli självförsörjande. 

 

Några av frågorna i enkäten berör om och hur deltagarna tycker att LC-grupperna kan ändras. 

Ungefär hälften vill ha både coacher och gästföreläsare i LC-grupperna, 10 personer vill ha 

fler gästföreläsare, 10 personer vill ha bara coacher och 3 personer vill ha färre gästföreläsare. 

På frågan hur de skulle vilja kombinera praktik och sfi har 17 personer svarat”2 dagar praktik 

och 3 dagar studier”, därefter kom ”3 dagar praktik och 2 dagar studier” som 11 respondenter 

svarat, 6 personer vill ha heltidspraktik och 6 personer vill dela dagarna mellan praktik och 

sfi.  

 

Vid intervjuerna med de fem respondenterna tyckte samtliga att det var bra med praktik inom 

introduktionsprogrammet, och några svarade på följande sätt: 

 

Mycket bra. Man ska jobb, i klassen och i data och blanda, mycket bra. (Osman) 

 

Jag tror bra. Men jag har lärt mig och lärt känna och så. (Elisar)  

 

Bra för språket det är bra. Om man är på praktik det är bra. Bara svenska och vi pratar och det blir bra. 

(Omar) 

 

På frågan om och i så fall hur många praktikplatser respondenterna haft och inom vilken 

bransch har fyra av respondenterna svarat följande: 

 

Ja, två stycken. Först på X (godisfabrik) sedan på Y (restaurang). (Alida) 

 

 Ja, på Z (VVS-företag). (Elizar) 

 

A (bilföretag), Det är bilar. (Omar) 

 

 I X-skolan med barn… Jättebra. (Ofelia) 

 

En av respondenterna har inte varit på praktik, men har följande åsikter om praktik: 

 

Bra att blanda. Man lär sig språket bättre då med både svenska, data och praktik. (Osman) 
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De fyra respondenterna är nöjda med de praktikplatser de har/har haft, och några säger: 

 

Ja, mycket bra. (Alida) 

 

Jättebra. Mycket bra. Jag praktiserade i tre månader, det är bra med svenska med barnen. Jag tror det nu 

jag pratar svenska för att jag hör jag började. Pratade jätte, jättesakta och kan inte pratade med orden. 

Nu jag kan förstå. Förstår mycket. (Ofelia) 

 

Praktikplats, som inte är inom deltagarens yrkesområde, anses av respondenterna som 

värdefull i alla fall, trots att det inte stämmer med deltagarnas mål: 

 

Ja, jag kan söka jobb. (Elisar) 

 

Ja, det tror jag, för X (VVS-företag) har sagt de berätta om mig. (Elisar) 

 

Ja, det är jätteviktigt. Måste prata perfekt svenska jurist. Inte i skolan. (Ofelia) 

 

 Ja, det spelar ingen roll jag kan. Bara jobba öhh… spelar ingen roll. (Omar) 

 

På frågan vad respondenterna behöver för att nå sitt yrkesmål, blir svaren: 

 

Intyg eller… kurs i X (stad) bra. Träna och intyg. (Elisar) 

 

Några jobb som… öh vaktmästare, ekonomibiträde öh.. (= PUT-tjänsterna). (Osman) 

 

Jobba och praktisera. Också validera. (Alida) 

 

Utbildning. Läsa svenska jag tror. (Ofelia) 

 

Mycket bilar. Ja det är… med bilar för att kunna. (Omar) 

 

Respondenterna ger olika svar på frågan om hur närma de är att få jobb, på en skala mellan 1 

och 10: 

 

Hälften, fem. (Osman) 

 

Svårt. Kanske åtta. (Alida) 
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Jag tror två… kanske som jurist (skratt). (Ofelia) 

 

Ja, jag tror… har en bit kvar ganska nära få jobbet. (Omar) 

 

Frågan om vad de tror om arbetsmarknaden och möjligheter, besvarar några av dem: 

 

Bra om man jobbar. Bra med praktik, prata svenska då. Träffa svenskar och bra att jobba och prata. 

Man må bra. Bra att validera, lättare få jobb då. Jag varit och jag väntar. (Alida) 

 

Nu det är inte svårt, bara svenskar. Inga intyg svårt. (Osman) 

 

Arbetsmarknad… jobba mycket mycket… svårt att få jobb. (Elisar) 

 

En sammanfattning av resultatet av enkätsvaren och de fem intervjuerna skulle kunna vara att 

både enkäter och intervjuer visar att flertalet deltagare anser att det är bra att praktik ingår i 

integrationsprogrammet. Intervjusvaren visar att dessa fem deltagare anser att praktik är bra 

både för språket och som arbetsträning/yrkesträning. En av dessa deltagarna väntar på 

yrkesbedömning och validering av yrkeskunskaper från hemlandet och en annan deltagare tror 

att en kurs kan öka möjligheterna till arbete. Synpunkter på förändringar redovisas i sista 

stycket i detta kapitel, 4.2.5.  

  

 

4.2.4. Integrationsenheten    

 

I detta tema om Integrationsenheten i enkäten, är det mellan 28-29 stycken som inte har svarat 

på dessa frågor. Svarsfrekvensen är således cirka 42 respondenter av de 70 som deltog i 

enkätundersökningen. Eftersom siffran är så konstant kan man anta att detta är personer som 

inte tillhör integrationsprogrammet, utan deltar privat i sfi-undervisningen eller också kan de 

ha sin handläggare på socialförvaltningen och inte på integrationsenheten. Denna handläggare 

beställer då tjänsterna sfi och eventuellt samhällsinformation på eftermiddagarna.  

 

De första frågorna i enkäten handlar om handläggarna på integrationsenheten, och här tycker 

alla deltagare förutom en att det är lätt i varierande grad att komma i kontakt med sin 

handläggare. Samtliga deltagarna, förutom en, upplever också att handläggaren är engagerad i 

deltagarens introduktionsplan, och 35 respondenter anser att de får bra hjälp av handläggaren. 
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Deltagarna tycker också, 36 respondenter, att uppföljningssamtalen runt 

introduktionssamtalen är bra, men 6 personer anser dessa som dåliga. 31 respondenter anser 

att handläggaren tar hänsyn till deltagarens åsikt och synpunkter på introduktionsplanen och 

35 personer anser att de kan påverka sin introduktionsplan medan 7 inte alls anser att de kan 

påverka denna plan. På frågan om de behöver tolkhjälp när de har uppföljningssamtal har en 

tredjedel svarat att de behöver tolkhjälp, en tredjedel har svarat att de behöver hjälp delvis och 

en tredjedel har svarat att de inte anser att de behöver tolkhjälp. 31 respondenter tycker att de 

fick bra information när de togs emot i Falköpings kommun, och endast en person tyckte att 

bemötandet inte var bra när han/hon togs emot i kommunen. 

 

På frågor om introduktionsersättningen har 36 personer svarat att informationen kring 

ersättningen fungerat bra medan 6 personer anser att det fungerat dåligt. 39 personer tycker 

också att utbetalningen fungerat bra. Däremot är det 21 personer som anser att ersättningen 

inte stämmer överens med frånvaro, vård av barn och sena ankomster medan 20 personer 

anser att ersättningen stämmer. 

 

Deltagarna får också frågan om de tror att introduktionsprogrammet påverkar deras 

möjligheter positivt för att komma närmare arbetsmarknaden och här är hela 35 respondenter 

positiva. Den sista frågan i enkäten  handlar om vad deltagaren tror kommer att hända när 

introduktionstiden är slut, och här tror 27 personer att de fått ett arbete, 8 personer tror att de 

får socialbidrag och praktiserar, 4 personer tror at de studerar med studielån och 3 personer 

tror att de får socialbidrag och läser svenska.  

 

Vid intervjuerna med de fem respondenterna framgår det att fyra av respondenterna är mycket 

nöjda med integrationsenheten, som några av följande svar visar: 

 

Ja, dom hjälpt mycket. (Ofelia) 

 

Ja, nöjd med dom. (Elisar)  

 

Dom är också mycket bra – är dom. Information till alla. De hjälper alla.(Osman)  

 

Men en respondent tycker inte att han får hjälp just nu, men annars är han nöjd: 

 

Ja, om jag har fråga de hjälpa mig, men du vet de kan inte hjälpa mig. (Omar) 
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På frågan vad de tycker om introduktionsersättningen är de flesta nöjda: 

 

Ja, ja, jättebra. (Ofelia) 

 

Bra. Stämmer. (Alida) 

 

Nej, bra mest. (Osman) 

 

En av respondenterna tycker att det blir för mycket avdrag om man är sjuk, som följande ord 

visar: 

 

Jag tycker det är bra… bra… men ibland är det man kommer inte till skolan eller om man bli sjuk man 

kommer inte eller man blir sjuk… eller man betalar mycket sjukhus. Ja det är dyrt när man blir sjuk 

(Omar) 

 

Respondenterna på intervjusvaren tycker också att integrationsenheten är lättillgängliga och 

de får lätt kontakt med dem: 

 

Jajamän. (Elisar) 

 

Ja. Första gång X tolka, men nu jag sa du behöver inte. (Ofelia) 

 

Ja, det är lätt. (Alida) 

 

Ja, om dom har tid är de lätta. (Osman) 

 

På frågan vad deltagaren anser om den individuella handlingsplan som integrationsenheten 

upprättar vid första mötet, svarar några så här: 

 

Ja, jag har sex månader läsa. Det är sfi-prov som prov. Nationellt prov. Bra. (Ofelia) 

 

Ja, den är bra. (Alida) 

 

När man frågar om de tycker det är lätt att ändra i den svarar en av respondenterna: 

 

Ja, det kan jag. Den är bra. (Alida) 
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De övriga respondenterna är mer frågande till vad den individuella planen är för något och om 

de känner att de kan ändra i den. En av dem förväxlar först handlingsplanen med ett schema 

över verksamheten och de studiebesök och de hälsoinriktade aktiviteterna: 

 

Bra plan med olika saker. Bra med besök i gammal kyrka, bra med bowling och allt. (Alida) 

 

En av respondenterna tycker att handlingsplanen är ”hans” och att han kan ändra och 

bestämma: 

 

Ja den är min. Jag sa till X och till X också… dom sa att du pratar bra svenska och nu du får praktik för 

fyra månader sen, men jag sa bara läsa svenska. Nu jag sagt till min coach att jag går i praktik, för nu 

jag kan svenska och prata. Jag känner jag bestämmer. (Osman) 

 

En sammanfattning av resultatet av enkätsvaren och de fem intervjuerna kan vara att både 

enkäter och intervjuer visar att flertalet deltagare anser att integrationsenheten fungerar väl 

och att det är lätt att få kontakt med dem som arbetar där. Deltagarna i 

integrationsprogrammet tycker också att de får mycket hjälp där. 2/3 av respondenterna anser 

att de behöver tolkhjälp helt eller delvis. Lite mer än hälften av enkätsvaren visar att 

deltagarna anser att de kan påverka handlingsplanen, men flertalet deltagare är nöjda med den. 

Synpunkter på förändringar redovisas i sista stycket i detta kapitel, 4.2.5.  

  

4.2.5. Förslag på förändringar i integrationsprogrammet     

 

I utvärderingsenkäten finns kommentarer från respondenterna till frågorna 1, 11, 12, 27-28 

samt introduktionsplanen. Dessa kommentarer är: 

 

 Fråga 1: Lärarnas tillgänglighet är bra på förmiddag men inte på eftermiddag 

 Fråga 11: Önskemål om datorstödd svenskundervisning på eftermiddag. 

 Fråga 12: Mer svensk undervisning och inte så mycket annat. Mer svenska innehållsmässigt och mindre 

av andra aktiviteter. Bättre med svenskundervisning än andra ämnen. Viktigt att grupperna 

språkmässigt är så homogena som möjligt. ”När läraren frågar om vi förstått något säger vi ofta Ja, för 

det är pinsamt att hela tiden säga att man inte förstår” 

 Fråga 27-28: Undervisning i samhälle och arbetsliv är på för hög nivå, speciellt när det kommer 

gästföreläsare. Bättre med fler grupper och bättre gruppindelning utifrån språknivån. 
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 Introduktionsprogrammet: Det rådde stor osäkerhet hos deltagarna huruvida de tillhörde 

introduktionsprogrammet eller inte. 

 

I de fem personliga intervjuerna har jag bett respondenterna ge för slag på förbättringar och 

förändringar i introduktionsprogrammet, och om de har något övrigt att tillägga. En av dessa 

respondenter berättar att han tycker att det är bättre att gå i skola i Sverige än i hemlandet: 

 

Förut jag tycker inte om skolan… nu jag tycker om skolan. I Irak också. Har ibland jag kommer i 

skolan, men det är svårt för mig i skolan. Här jag lärat mig i skolan. (Omar) 

 

Någon har haft bestämd åsikt och ett direkt förslag: 

 

Mer disciplin. Mer disciplin, folk ska inte prata i telefon då. Gå bort och prata på rast eller hemma. 

Prata någon annanstans. (Alida) 

 

Samma person uttrycker sig strax därefter: 

 

Nej mer disciplin, det är ju vuxna människor. (Alida) 

 

En annan av respondenterna ger förslaget att man ska rotera lärare i de olika grupperna: 

 

Men jag har en sak jag tror. Jag tror man ska byta lärare ibland…Om jag nu… min lärare byta nästa 

termin. Inte samma regler, inte samma information, bra att lära sig lyssna på andra. (Elisar) 

 

Samma respondent tycker också att blandade grupper med olika nationalitet är bra: 

 

Ja, och blandade grupper, inte alla kurdiska på en grupp för då prata samma språk. Afrikska med från 

Afrikan. En arab pratar arabiska med de andra. (Elisar) 

 

Mer läxor önskas också av en av deltagarna: 

 

Ja mer läxor. Mer språk i alla grupper. Min X kommer hem och har läxor i flera timmar och jag har 

ingen. (Alida) 

 

Den blandning som några av deltagarna i integrationsprogrammet har av sfi och praktik, anser 

en av respondenterna är bra. En annan vill ha mer praktik: 
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Nja, jag tror blanda 2 dagar sfi, 3 dagar praktik bra. (Elisar) 

 

Mer, för mig jag lära allt… jag praktiserade inte – jag inte våga prata svenska… inte prata med en 

svensk ute. Nu praktik – jag kan prata med alla. Känns jättebra. (Ofelia) 

 

En av respondenterna vill ha hjälp att hitta jobb under hela integrationstiden, och uttrycker det 

så här: 

 

Bara om ni ska hjälpa man hittar jobb – det vill jag. (Osman) 

 

Hur man gör ja. (Osman) 

 

Det är också en av respondenterna som tycker att det är bra att komma på studiebesök till 

olika ställen: 

 

Ja, ja, det är också mycket bra. Polisstation, museum och annat vi varit på. Mycket bra. (Osman) 

 

Introduktionsersättningen bör minska, anser två av respondenterna, om deltagare kommer för 

sent till lektion eller om man pratar i telefonen på lektionen: 

 

5 minuter sent, ta bort pengar. (Ofelia) 

 

Inte prata i telefon, inte berätta saker där, komma i tid. Avdrag om man går ut eller försent. Bättre nästa 

dag när minus på ersättning. (Alida) 

 

Samtidigt konstaterar en annan respondent att det blir dyrt när ersättning tar bort på grund av 

sjukdom: 

 

Ja, det är dyrt när man blir sjuk. (Omar) 

 

En av respondenterna tar också upp att det skulle vara bra att få information på sitt hemspråk 

den första tiden . 

 

Ja, jag tror det är bra när man kommer. (Ofelia)  
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En sammanfattning av enkätsvaren och de personliga intervjuerna över synpunkter på de 

pedagogiska insatserna för integrationsprogrammet, visar följande:  

 

1. Mer disciplin och avdrag vid sen ankomst och störande vid undervisning 

2. Rotation på lärare och ibland gruppaktiviteter med deltagare från olika nationer 

3. Öka tillgängligheten av sfi-lärare även på eftermiddagarna. 

4. Mer homogen språknivå på grupperna 

5. Alla sfi-grupper ska ha hemuppgifter 

6. Mer språkträning och mindre av andra aktiviteter 

7. Öka möjligheten att träffa andra svenskar genom exempelvis mentorskap och 

studiedagar 

8. Tidsbegränsat deltagande i LC-grupp 

9. Samhällsinformation även på hemspråket 

10. Mer fokus på arbete och arbetsmarknad 

11. Mer praktik i kombination med sfi-studier  

12. Bättre information och deltagande kring introduktionsplan och introduktionsprogram. 

 



 

 60 

 

5. Analys och tolkning  

Resultatet av studien är sammanfattat i detta avsnitt och kommer att hänvisa till litteratur och 

tidigare forskning, för att lättare kunna jämföra och påvisa resultatets bärighet och kunna dra 

slutsatser om integrationsarbetet i Falköpings kommun 

 

5.1. Integrationsprogrammet i Falköping 

 

En möjlig tolkning av måluppfyllelsen för Falköpings integrationsprogram kan vara en 

uppåtgående trend vad gäller delen självförsörjande invandrare. Studerar man andelen 

deltagare som har egen försörjning har dessa ökat stadigt hela tiden förutom under år 2004. 

Andelen deltagare som var självförsörjande under åren är: 

 

2002-12-31   0% 

2003-12-31                 23% 

2004-12-31   17% 

2005-12-31   44% 

2006-12-31   45% 

2007-06-30     64% 

 

En möjlig tolkning kan vara att resultatet av denna studie visar på en tendens till ökade 

möjligheter till självförsörjning genom detta integrationsprogram, och att måluppfyllelsen kan 

anses som god.  

 

Måluppfyllelsegraden kan också ses ur ett perspektiv på en vistelsetid i landet på högst fyra 

år, se figur 2 i avsnitt 4.1. Enligt NTG-asyl & integrations rapport (2008) är 60 procent 

självförsörjande av utrikes födda män med en vistelsetid på högst 4 år Motsvarande siffra för 

kvinnor var under 40 procent. Ett genomsnitt av dessa båda kategorier är knappt 50 procents 

sysselsättningsgrad. I Falköpings integrationsprogram var det år 2004 15 procent som var 

självförsörjande fyra år efter sin start i integrationsprogrammet. År 2005 ökade motsvarande 

siffra till 52 procent. Därefter var 57 procent självförsörjande år 2006, och efter halvårsskiftet 

2007-06-30 var 78 procent självförsörjande fyra år efter sin start i integrationsprogrammet i 

Falköpings kommun. Dessa siffror visar att Falköpings kommuns integrationsprogram följer 
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landets utveckling från och med år 2005 och därefter skulle man kunna anta att en 

uppåtgående trend påbörjats där antalet självförsörjande efter 4 år i landet ökar mer än 

genomsnittet i Sverige. Beaktar man också att invandrare från Iran, Irak och Afrika har 

betydligt svårare att lyckas bra på arbetsmarknaden enligt rapporten (NTG-asyl & integration 

2008), kan siffror på 52, 57 och 78 procent i självförsörjandegrad de senaste åren, ses som 

ganska goda, eftersom flertalet invandrare i Falköpings integrationsprogram är från Irak och 

Afrika.   

 

5.2. Enkätundersökning och intervjuer  

 

Resultatet av enkätundersökningen som genomfördes i februari 2007 samt de fem enskilda 

intervjuerna med deltagare i integrationsprogrammet kommer här att analyseras och tolkas 

genom tidigare forskning, kapitel 2. Analys och tolkning har skett enligt den kategorisering 

som skett i resultatet:  

 

 Sfi 

 Coacher 

 Praktik, arbete och arbetsmarknad  

 Integrationsenheten 

 Förslag på förändringar i integrationsprogrammet.  

 

5.2.1. Sfi     

 

Sfi, svenska för invandrare, är en självklarhet för invandrare i Sverige, och något som de allra 

flesta kommuner tillhandahåller. Lindberg (2004) menar att andraspråket oftast lärs in när en 

ökad kognitiv mognad uppnåtts och begreppssystemet utvecklats mer, det vill säga i vuxen 

ålder. Oftast kommer vuxna invandrare i kontakt med svenska språket på ett tidigt stadium, 

till exempel i rollen som förälder, inom sjukvården. Åldersfaktorn påverkar oftast inlärningen 

eftersom yngre personer har lättare att lära sig ett nytt språk enligt Lindberg (2004), men även 

utbildningsbakgrund och bristande studievana kan påverka deltagaren. Motivation och 

investering är ytterligare faktorer som påverkar språkinlärningen enligt Lindberg. De 

pedagogiska arbetssätten i Sverige är numera mer inriktade på individuellt lärande och eget 

ansvar för lärandet (Boström 1998; Skolverket, 2000; Skolverket 2006). Min uppfattning är 
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att den svenska skolan allt mer använder sig av interaktivt lärande och datorer samt 

problembaserat lärande, pbl. Dessa pedagogiska arbetssätt bygger mycket på den egna 

individens ansvar över sitt lärande, och detta kan vara svårt för invandrare som inte är vana 

vid självständigt arbete i skolan enligt min åsikt. En del invandrare har inte deltagit i 

skolverksamhet överhuvudtag i sitt hemland enligt mina samtal med dem. Boström (1998) 

menar att fokus flyttas från undervisning till lärande. Den största omställningen kan vara att 

eleven är van vid att läraren berättar vad som är viktigt (Rickardson 2004), vilka sidor de ska 

läsa och i vilken bok, till att eleven själv får ta ansvar över vad han/hon tycker är viktig 

kunskap i ämnet (Hård af Segerstad, Heigesson, Ringborg & Svedin 1997). Resultatet av 

enkätsvaren visar att deltagarna med stor majoritet är nöjda med sfi-undervisningen. Precis 

som Lindberg (2004) menar är det olika faktorer som påverkar andraspråksinlärningen, och 

det är många av deltagarna, 64 respondenter, som anser att det är viktigt att lära sig svenska. 

Hela 54 personer uppger att de läser svenska hemma minst en timme per dag och 64 personer 

uppger att de tittar på svenska TV-program. Studievana är en annan faktor och vid de 

personliga intervjuerna är det en av respondenterna som uppger att han inte orkar med mer 

svenska än under dagen på Lärcenter och en annan uppger att han inte tyckt om skolan 

tidigare och att han har svårt i skolan. En annan av deltagarna uppger att hon vill ha fler läxor 

och tycker det är bra med läxa.  

 

För att träna svenska språket praktiskt är det bra att prata med svenskar anser deltagarna och 

menar att det är bra att prata med lärarna, coacherna och i olika grupperingar. Enkätsvaren 

visar att hela 42 personer inte har några svenska bekanta att prata med på fritiden. En möjlig 

tolkning är att olika former av grupperingar och diskussionsforum är oerhört viktiga för att nå 

en gemenskap och säkerhet i en grupp för att våga träna och prata det nya språket. Andrésen 

(2002) menar att pedagogen måste försöka underlätta för invandraren och vara flexibel och 

möta människorna allt efter deras behov. Eftersom deltagarna representerar olika kulturer och 

etnicitet innebär det ömsesidig respekt och förståelse. I Kalmar har en studie gjorts (Elmeroth 

2003) på kurdiska invandrare och dessa deltagare föreslår grupparbeten och andra former av 

träffar med svenskar någon gång per vecka för att träna svenska. Flera av deltagarna har 

uppgett att sfi-läraren är den enda svenska person de träffar förutom myndighetspersoner. För 

att kunna lära sig ett språk snabbt behöver personen känna till strategier och metoder för 

inlärning, och för invandrare utan kännedom om detta ökar svårighetsgraden. Enligt Elmeroth 

(2003) saknar deltagare utan studiebakgrund ofta motivation och har en passiv attityd till 

lärande. De tycker oftast att det räcker att närvara vid lektionerna. De mer studievana 
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deltagarna använder mycket av sin fritid till språkträning genom läxläsning, lexikon och 

annan läsning (Elmeroth 2003). När det gäller utbildning och lön visar en studie i USA (Fix et 

al 2001) att andra generationens invandrare klarar sig bättre än infödda amerikanare. Detta 

trots att invandrarbarn segregeras ibland både lingvistiskt, etiskt och ekonomiskt enligt Fix et 

al (2001). I en studie på Nya Zeeland visar författarna Nash et al (2006) att det är en lång 

process att integreras i ett samhälle och de menar att språkbarriärer och kulturella skillnader är 

det mest märkbara i en integreringsprocess. I Falkenberg anser kommunen att språket är 

mycket viktigt att behärska för ett deltagande i samhälls- och arbetsliv (Falkenbergs kommun 

2004). Kommunen vill ha fler mötesplatser där människor med olika etnicitet kan träffas och 

utbyta erfarenheter och träna språket. Bostäder ska byggas för alla grupper i samhället och 

fysiska förutsättningar ska skapas, och sjukvården ska ha flerspråkig vårdpersonal för att 

bättre kunna tillgodose invandrares vårdbehov.  

 

5.2.2. Coacher     

 

Coachernas uppgift är att stötta och ”coacha” deltagarna på vägen i integreringsarbetet. De 

ansvarar även för samhällsinformation och yrkespraktik. En möjlig tolkning av svaren i 

enkäten och intervjuerna kan vara att deltagarna är mycket nöjda med coachernas arbete och 

flertalet, 41 personer, är mycket nöjda med coacherna. Noterbart är att endast 7 personer vill 

ha samhällsinformation i LC-grupp, 28 personer vill hellre ha språkverkstaden på 

eftermiddagen och 17 har svarat att de vill ha både språkverkstad och LC-grupp. Vid de 

personliga intervjuerna framkom att deltagarna anser att de fått bra information om Falköping 

och Sverige och att studiebesök är mycket uppskattat. En tolkning av deltagarnas åsikter om 

samhällsinformationen i LC-grupp på eftermiddagarna kan vara att en del deltagare varit i 

Sverige en längre tid och därför redan har kännedom om det svenska samhället, en annan 

anledning kan vara att de helt enkelt vill lära sig språket genom traditionellt studerande 

eftersom de ofta nämner att de vill ha mer grammatik och att de då vill arbeta självständigt i 

språkverkstaden, en tredje anledning skulle kunna vara att de får vara ifred och arbeta i den 

takt de önskar och kanske klarar av. Soydan et al (1999) menar att flyktingverksamhet röner 

ett stort intresse och forskning behövs för en ökad förståelse för dessa människors villkor i 

olika avseenden. Det är viktigt att tillhöra någon form av grupp för att få en känsla av 

tillhörighet, och att man kan arbeta med olika former av kulturell mångfald för att öka 

förståelsen för andra människor och deras livsvillkor (Andrésen 2002; Soydan et al 1999). 
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Under samhällsinformationen diskuteras olika kulturer och människors olika villkor. 

Jämförelser görs mellan olika länder, både deltagarnas hemländer men också andra länder. 

Allt eftersom deltagarna blir trygga i gruppen vågar de berätta mer och även ifrågasätta saker. 

En tolkning kan vara att grupprocessen förändras och samspelet präglas mer av hänsyn 

(Andrésen 2002). Hettne (2001) beskriver också detta, men kallar det för multikulturalism och 

menar att global etik tar fasta på det som är gemensamt för olika kulturer. Det är också viktigt 

att gruppledaren har kunskap om arbetssätt som tar hänsyn till samspel, och relationer och 

helheter i människors liv enligt Andrésen (2002). Något som ofta präglar invandrare i Sverige 

är anseendet hos släkten. Savic
2
 menar att ryktet personen fått, ofta kvinnan, präglar hela 

familjen och släkten och det är oftast de äldsta männen i släkten som bestämmer och avgör 

”ryktet”. Det är svårt att dementera ett ”rykte” och skadan är redan skedd enligt Savic. En 

tolkning kan vara att det är viktigt att gruppledaren vet vad olika handlingar kan få för 

konsekvenser för deltagaren. Samtidigt måste gruppledaren visa på vad som gäller i Sverige 

och svensk lag. Nätverk är något som ytterligare kan stärka integreringen för invandrare 

(Andrésen 2002). Hon menar att det finns både privata och offentliga och ett nätverksarbete 

kan innebära att man utnyttjar hela eller delar av det sociala nätverket. Även Borell et al 

(1996) menar att socialt nätverk påverkar innovationsbenägenheten och ökad tillit kan göra att 

man vågar försöka nya vägar. Genom reflekterande samtal, där några av deltagarna är tysta 

och iakttar och reflekterar och kommenterar efteråt, kan deltagarna ges ny förståelse och 

gemenskap uppstå. Även nätverkskartor är ett sätt att beskriva det sociala nätverket runt en 

person (Andrésen 2002). Detta kan vara ett stöd för deltagaren och ge en känsla av 

sammanhang och tillhörighet, som är viktiga ingredienser för ett välmående. En annan studie 

(Ngai et al 2002) visar på några viktiga sätt att träna förståelse för andra kulturer. De fyra 

viktigaste punkterna är: förståelse för det mångkulturella, attitydförändring, 

kompetensinventering och stresshantering. En möjlig tolkning kan vara att de 

gruppkonstellationer som finns inom integrationsprogrammet är bra, och att deltagarna finner 

sig väl tillrätta och får en trygghet i gruppen eftersom de flesta anser att coacherna gör ett bra 

jobb med samhällsinformation, dialoggrupper och yrkespraktik. I en studie om flyktingar från 

Vietnam (Timko 2002) berättar författaren om ett fattigt bergsfolk från Vietnam och hur dessa 

tränats att bättre klara av att komma till ett nytt, modernare samhälle. De förbereddes för 

ankomsten till ett nytt land och livet i ett modernt samhälle, kommunservice, 

anställningsregler och arbetsmarknad, utbildningsinformation och rättigheter och skyldigheter 

                                                
2 Savic Neija, föreläsning LärCenter, Falköping: Hedersrelaterat våld, 2007-02-16 
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för att nämna några saker. Enligt Timko (2002) tyckte deltagarna att informationen om 

utbildningsväsendet var intressant och avsnittet om barns vårdbehov väckte uppmärksamhet. 

Kulturell orientering menar författaren var viktigt för dessa flyktingar. På samma sätt arbetar 

personalen i integrationsprogrammet med att jämföra deltagarnas olika hemländer med 

Sverige och hur samhälle och kommun fungerar. Detta kan antas som positivt vid integrering 

eftersom Timko (2002) kommit fram till att det är viktigt med kulturell orientering i ett nytt 

samhälle. Även Nash et al (2006) menar att språkbarriärer och kulturella skillnader är de mest 

märkbara skillnaderna och kan ha en negativ effekt på integrationsprocessen. Trots att flera av 

deltagarna inte vill ha så mycket samhällsinformation kan man anta att det är viktigt för dem 

att delta och lära sig mer om det svenska samhället, eftersom Sverige skiljer sig från de flesta 

av deltagarnas hemländer. Tidsbegränsning av samhällsinformationen, där informationen om 

det svenska samhället koncentreras i till exempel åtta veckor. Kanske bör första perioden 

bestå av information på deltagarnas hemspråk. Även någon form av test kan ske, muntligt 

eller skriftligt, för att se att deltagarna vet vart de ska vända sig i olika vardagssituationer. 

Detta skulle kunna vara ytterligare ett led för att öka ett av målen för integrationsprogrammet, 

att nå större delaktighet i samhället, och därigenom öka möjligheterna till ett aktivare 

samhällsansvar för deltagarna.  

 

Svensk forskning om invandrare och integration har gjort i Göteborgs stad, Gunnared, där den 

svenska värdegrunden med demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och barns fri- och 

rättigheter fokuserats (Dahl 2006). I detta projekt tas värdegrunder och samhällsviktig 

information till nyanlända upp. Metoden bygger på värderingsövningar med diskussion och 

erfarenhetsutbyte och påtalar de nyanländas eget ansvar för vistelsen i det nya landet. Detta 

stämmer väl överens med arbetssättet i integrationsprogrammet i Falköping, där 

samhällsinformationen är uppbyggd på samma sätt, med diskussioner i dialoggrupper.  

 

 

5.2.3. Praktik, arbete och arbetsmarknad     

 

Praktik är en annan del som ingår i integrationsprogrammet. Enligt enkätsvaren, cirka 45 

stycken, anser majoriteten av deltagarna, 32 personer, att praktik är bra och flera av deltagarna 

har någon gång haft praktik. Flera, 19 personer, tycker också att praktik varit bra för 

språkträningen och att arbetsuppgifterna varit meningsfulla. 32 personer tror att praktik ökar 
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chanserna till arbete, men 38 personer tror att de befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

När det gäller arbetsmarknaden är 25 personer, intresserade av att starta eget företag. 22 

personer kan tänka sig att flytta från Falköping för att få ett arbete, och 27 personer kan tänka 

sig att gå en yrkesutbildning för att öka chanserna på arbetsmarknaden. Majoriteten, 42 

personer, är beredda att kämpa för att bli självförsörjande. Även de personliga intervjuerna 

visar att deltagarna tycker det är bra med praktik och de anser att de tränar språket mycket. 

Allra bäst är det på en arbetsplats med bara svenskar, för då anser några att man lär sig språket 

lättare. Yrkesbedömning och kurser är andra faktorer som påverkar arbetsmöjligheterna enligt 

intervjusvaren. I en rapport om integrering i arbetslivet (Sveriges kommuner och landsting 

2007) påtalas vikten av att se och ta tillvara den kompetens som invandrare har när de 

kommer till Sverige. Rapporten visar att konkreta mål bör sättas upp utifrån deltagarens 

möjligheter och vilja. Målen ska följas upp och bör mätas för att visa på måluppfyllelse och 

deltagaren ska kunna identifiera sig med målen. Rapporten beskriver hur viktigt det är att 

invandrare får kontakt med arbetslivet i ett tidigt skede, och påtalar att sfi bör yrkes- och 

branschfärgas. Det föreslås i rapporten att sfi inte bara ska ha en egen skolform, utan bör 

integreras med arbetslivet (Sveriges kommuner och landsting 2007). Även rapporten från 

NTG-asyl & integration (2008) visar att parallellitet med sfi och arbetsliv är bra för en ökad 

sysselsättningsgrad. Validering av tidigare yrkeskunskap bör också öka och kommunerna bör 

ta ett större ansvar för att se varje individs kompetens enligt rapporten. Kontakt med 

arbetsförmedling och andra arbetsmarknadsåtgärder är ytterligare delar som oftast saknas 

enligt rapporten. Falköpings integrationsprogram arbetar dock tillsammans med den lokala 

arbetsförmedlingen och personal finns på plats en gång per vecka där 

introduktionsprogrammet är lokaliserat (NTG-asyl & integration 2008).  

 

Det finns också forskning som inte är lika odelat positiva när det gäller tidig introduktion till 

svensk arbetsmarknad. Lindberg (2004) varnar för att minimera den formella 

språkundervisningen till förmån för tidigt inträde i arbetslivet, för då kan invandrare komma 

att arbeta med okvalificerade och otrygga jobb. Där kan de språkliga kraven kanske läggas på 

en låg nivå, och chanserna till bättre kvalificerade jobb minskar. Lindberg nämner 

industriarbete och städjobb som exempel på jobb där kraven kan vara små på språklig 

förmåga. Lindberg (2004) menar också att man inte kan jämföra andraspråksinlärning med 

annat lärande, eftersom språkträning ställer större krav på kunskap om språkliga strukturer 

och för den ovane kan dessa vara svåra att upptäcka. I två forskningsrapporter från USA visar 

författarna på svårigheter för människor som kommer från enkla förhållanden med fattigdom 
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och outbildad bakgrund (Lehman et al 2003; Timko 2002). Dessa människor behöver tränas 

och ”inskolas” i den västerländska kulturen för att möjliggöra en bättre integration. I en 

rapport (Rooth et al 2006) visas att investering i akademiska studier eller riktade språkstudier 

ökar chanserna till att nå högre sysselsättning. Invandrare som deltagit i andra former av 

studier, har inte nått en högre position än den de hade i hemlandet. Författarna menar att det är 

positivt att invandrare kompletterar sina studier med svenska akademiska studier för att nå 

samma eller högre sysselsättningsstatus (Rooth et al 2006). Ett annat sätt att öka 

anställningsbarheten är att arbeta med arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare (Johansson 

et al 2006) där kommunen använder särskilda förmedlare för invandrare och matchning mot 

praktikplatser. Studien visar att matchning mellan invandrare och praktikplats är viktig, och 

blir den matchningen lyckad behövs oftast ingen speciell introduktion till arbetsplatsen. En 

annan studie (Duvander 2001) visar att trots kunskap om svenska samhället, och formell och 

informell kunskap, får oftast inte invandrare chansen att visa sina färdigheter. Även om 

invandraren har en svensk partner och goda språkkunskaper är det svårt för invandrare att få 

ett arbete. PUT-tjänst, personlig utvecklingstjänst, är ett annat sätt att öka integreringen enligt 

Beijer (2006). Hon fann i sin studie att de invandrare som haft PUT-tjänst var mycket nöjda 

och fått en klar förbättring i levnadsvillkoren och de såg också ljusare på sin framtid. 

Förbättrad ekonomi och ökad arbetslust var andra positiva faktorer med PUT-tjänsterna. En 

möjlig tolkning kan vara att invandrare bör träna svenska språkets grunder och därefter börja 

någon form av yrkespraktik på hel- eller deltid under en period. Inom vilken bransch 

praktiken sker spelar oftast ingen större roll, eftersom språket tränas oavsett var man är. 

Upplägget kan individualiseras och anpassas efter deltagarens behov och önskemål. Mixen av 

några dagar praktik och några dagar sfi verkar många deltagare föredra, och sannolikheten för 

ökad integrering med bättre svenskinlärning ökar troligtvis då.  

  

5.2.4. Integrationsenheten     

 

Enligt enkät- och intervjusvaren var deltagarna nöjda med ersonalen på integrationsenheten. 

Majoriteten av deltagarna, alla respondenter utom en i enkätundersökningen, anser att det är 

lätt att komma i kontakt med dem som arbetar där och att de får bra hjälp. Deltagarna, utom 

en person, tycker också att handläggarna på integrationsenheten är engagerade och hjälper till 

när det behövs. Flera av deltagarna, 31 personer, anser också att de fick ett bra bemötande när 

de togs emot i kommunen. Majoriteten av deltagarna, 36 personer, anser att 
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introduktionsersättningen och rutinerna kring den fungerar bra, men 21 personer tycker inte 

att ersättningen stämmer överens med frånvaro, vård av barn och sena ankomster, som då dras 

bort från ersättningen. En respondent vid de personliga intervjuerna, anser att han inte får 

någon hjälp just nu, men säger att det beror på att de inte kan hjälpa honom nu. Två 

tredjedelar anser att de behöver tolkhjälp helt eller delvis och man kan anta att det är svårt för 

dessa personer i grupperna med samhällsinformation och andra aktiviteter. Möjligen behöver 

viss samhällsinformation ske på deltagarnas hemspråk för att de ska kunna ta del av 

informationen. 35 personer anser att de kan påverka den individuella handlingsplanen, som 

integrationsenheten skriver tillsammans med deltagarna vid deras första besök. Detta kan 

tolkas som något lågt då det är meningen att deltagarna ska medverka och påverka att denna 

handlingsplan ständigt är aktuell. Några deltagare vet inte direkt vad det är för något utan tror 

att det är någon slags aktivitetsplanering och tycker att det är bra med besök i gammal kyrka 

och så vidare. En annan respondent anser att han påverkat sin handlingsplan och fått praktik 

när han själv kände att han var färdig för det. Enligt introduktionsenhetens mål (bilaga 3) som 

stämmer väl överens med Soydan et al (1999), Hettne (2001), Lindberg (2004), Andrésen 

(2002) och Nash (2006), som alla anser att invandrare och flyktingar bör ges möjlighet att 

delta i sin integrationsprocess. För att ha förutsättningar att delta och veta hur samhället 

fungerar bör deltagarna ha kännedom om svenska grundregler och lagar, för att kunna ta ett 

ännu bättre samhällsansvar. En möjlig tolkning kan vara att den individuella handlingsplanen 

bör användas oftare och aktualiseras/medvetandegöras hos varje deltagare, så att de verkligen 

känner att den är deras ”egen” och också följer den.  

 

En studie från USA (Fix et al 2001) visar på viktiga frågor vid integrationsarbete, och 

författarna menar att de flesta flyktingar som kommer till USA, kommer för att återförenas 

med sina familjer. Där kommer allt fler invandrare till stater utan erfarenhet av integration och 

utnyttjandegraden av sociala förmåner är mindre för invandrarfamiljer än för infödda 

medborgare. Det finns fem områden som författarna kommit fram till är mest viktiga för 

integrationsarbetet: socialt säkerhetsnät, utbildning, anställning, boende och 

samhällskännedom och institutioner för invandrares integration (Fix et al 2001). Även en 

studie från Vietnam (Timko 2002) visar att det är viktigt att ta upp olika sorters 

samhällsinformation för invandrarna. Det kan vara regler för bosättning, kommunservice, 

anställningsregler, hälsoservice med mera. Ett integreringsprogram på Nya Zeeland (Nash et 

al 2006) visar också att det är viktigt att starta integreringsprocessen med en tids 

samhällsorientering. Det är sedan meningen att deltagarna själva ska kunna fortsätta 
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processen och hitta sin egen väg in i samhället. Författarna menar att det oftast är samma 

problem som uppstår och det kan vara kulturella frågor, mental hälsa, sorg, 

familjeåterförening, utbildning för att nämna några. De nämner också vad som kan vara bra 

med ett integrationsprogram: användbarheten, centralt, specialister, kultur och språkservice, 

utbildning, säkerhet, rättshjälp och praktiskt hjälp. Personal som arbetar med integration som 

socialarbetare bör ha kännedom om olika etnicitet och respektera människor ur olika 

kulturgrupper (Nash et al 2006). Även Dahl (2006) anser att det är viktigt med 

samhällsinformation för invandrare, och för att visa på jämställdhet och demokrati är det en 

fördel om gruppledarna representeras av olika kön. Att veta hur samhället fungerar är både en 

rättighet men också en skyldighet för invandrare. För deltagarna kan det dessutom vara skönt 

att veta var de kan få hjälp och stöttning, för att så småningom klara av att göra sakerna själv. 

En styrka med integrationsprogrammet i Falköping är att allt finns i samma hus, som är 

centralt i staden, olika språk finns bland personalen och utbildningsinformation ges även till 

dem som inte är i behov just då av någon form av vidareutbildning. Kontakter tas även med 

rättshjälp, myndigheter och annan praktisk hjälp bland annat av integrationsenheten. Detta 

arbetssätt stämmer väl överens med Nash et al (2006) och deras studie om socialt arbete för 

flyktingar och invandrare. Deras forskning visar att närhet till information är viktigt, likaså 

språkservice, språkträning (genom programmet), kultur och samhällsinformation, praktiskt 

hjälp för att nämna några områden.  

 

5.2.5. Förslag på förändringar i integrationsprogrammet     

 

I resultatet redovisades deltagarnas synpunkter på de pedagogiska insatserna inom 

integrationsprogrammet. Dessa förslag visar på några förändringar i de pedagogiska 

insatserna inom programmet. Deltagarnas synpunkter visas igen och de återknyts med tidigare 

forskning punkt för punkt:   

 

1. Mer disciplin och avdrag vid sen ankomst och störande vid undervisning 

2. Rotation på lärare och ibland gruppaktiviteter med deltagare från olika nationer 

3. Öka tillgängligheten av sfi-lärare även på eftermiddagarna. 

4. Mer homogen språknivå på grupperna 

5. Alla sfi-grupper ska ha hemuppgifter 

6. Mer språkträning och mindre av andra aktiviteter 
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7. Öka möjligheten att träffa andra svenskar genom exempelvis mentorskap och 

studiedagar 

8. Tidsbegränsat deltagande i LC-grupp 

9. Samhällsinformation även på hemspråket 

10. Mer fokus på arbete och arbetsmarknad 

11. Mer praktik i kombination med sfi-studier  

12. Bättre information och deltagande kring introduktionsplan och introduktionsprogram. 

 

Första punkten, där det påtalas om mer disciplin och ”straff” om deltagaren inte följer 

uppgjort schema och individuell handlingsplan, stämmer överens med arbetet att 

implementera svenska studie- och arbetsregler. Arbetsmarknaden och högskolestudier i 

Sverige bygger mycket på betyg och intyg, reglerade arbets- och studietider med mera, vilket 

många gånger kan vara svårt för en invandrare från en annan kultur att förstå till en början 

(Hettne 2001;Lehman et al 2003). 

 

Punkt två med förslaget att byta lärare då och då och ha kvar gruppens deltagare intakt, skulle 

kunna ses som en bekräftelse på att grupptillhörighet ger en trygghet. Soydan et al (1999), 

Andrésen (2002) och Ngai et al (2002) menar att grupptillhörighet är viktigt och att individer 

ofta vågar vara sig själva och säga sina åsikter i smågrupper. Även sociala nätverk och ett 

nätverksorienterat arbetssätt är viktigt för att individer ska känna gemenskap och trygghet. För 

att visa individen vilket socialt nätverk denne har kan man använda sig av nätverkskartor med 

namn och/eller förhållande till individen. I resultatet påtalade en av respondenterna vikten av 

att blanda deltagare från olika länder, för att öka förståelsen för varandra och för att inte 

kunna prata hemspråket. Detta kan också tolkas så att deltagarna kanske kan känna trygghet 

när de får kännedom om hur andra invandrare har haft det i hemlandet och hur de upplever sin 

vistelse i Sverige. En tolkning kan vara att de haft liknade upplevelser både i hemlandet och i 

Sverige (Nash et al 2006), och därför kan prata om det för att öka förståelsen för sig själva 

och för andra. 

 

Tredje till sjunde punkten berör sfi-undervisningen, hemuppgifter, homogen språknivå, mer 

språkträning och en ökning av tillgängligheten av sfi-lärare under hela dagen. En deltagare 

önskar mycket starkt att få fler läxor och menar att dennes grupp aldrig får några 

hemuppgifter, medan andra grupper har flera stycken. Detta stämmer väl överens med 

Elmeroths (2006) studier där hon påtalar det bättre resultatet för de invandrare som gör 
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mycket hemuppgifter. Dessa är oftast mer studiemotiverade och läser mycket läxor och andra 

svenska texter och böcker, vilket då oftast ökar språkinlärningen till en mycket positiv 

trendkurva (Lindberg 2004). Elmeroth (2003) påtalar också att deltagarna inte träffar så 

många svenskar, en del endast sfi-lärare och myndighetspersoner. Svaren i enkäten visar att 

deltagarna saknar kontakt med svenskar även i Falköping. Kanske kan möjligheterna öka med 

något slags mentorskap eller faddersystem, där invandraren träffar en mentor eller fadder 

under en eller ett visst antal timmar per vecka. Även andra gruppindelningar skulle kunna ske 

på Lärcenter, där några dagar per år skulle kunna användas till att göra saker gemensamt, 

Komvux och integrationsprogrammets deltagare. På detta sätt träffar invandrarna andra vuxna 

som redan finns i lokalerna på Lärcenter och får då möjligheter att prata svenska och kanske 

få tips och råd om vardagliga frågor. Invandrare som säger sig ha ”jobbat tillräckligt i skolan 

och inte orkar mer” kan man anta inte kommer att ha samma positiva språkutveckling som 

den invandrare som arbetar aktivt med det nya språket även på fritiden. Att arbeta tillsammans 

med andra deltagare som har samma språknivå kan antas förenkla för deltagarna, som då 

slipper fråga ofta då de ej förstår eller behöver hjälp oftare (Lindberg 2004). Tillgängligheten 

av sfi-lärare under eftermiddagar bör förslagsvis kunna lösas med andra arbetstider eller annat 

schema, där samtliga personalgrupper finns representerade under hela dagen.   

 

Åttonde och nionde punkten gäller LC-gruppernas utformning. Trots att deltagare var nöjda 

med samhällsinformationen och studiebesök är det flera som väljer andra alternativ. En 

tidsbegränsning av deltagandet i LC-grupp skulle kunna införas. Tiden kan exempelvis vara 

mellan sex och åtta veckor. Kanske bör de första veckorna bestå av samhällsinformation på 

deltagarens hemspråk. Vid få deltagare med samma hemspråk kan kontakt tas med 

närliggande kommuner och ett samarbete bör kunna starta med gemensam 

hemspråksinformation. Ett test, muntligt eller skriftligt, kan ske efter informationen för att se 

att deltagaren vet vart han/hon ska vända sig i olika vardagliga situationer. Studiebesök är 

uppskattat av deltagarna och dessa bör fortgå. Man kan anta att det är bra för deltagarna med 

lokalkännedom och att hitta till platser som sjukhus, polis, skolor mm. Även fritidsaktiviteter 

bör fortgå och här bör också studiebesök på olika idrottsanläggningar ingå. Att komma till ett 

nytt land och inte förstå språket medför ofta ett utanförskap, som gör att det är svårare att 

delta i samhällsaktiviteter för dessa personer.  

 

Tionde punkten handlar om ökad inriktning mot arbete och arbetsmarknad samt mer praktik i 

kombination med sfi-studier. Detta stämmer väl överens med kommunens målsättning med 
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integrationsprogrammet, där bland annat antalet självförsörjande invandrare ska öka (bilaga 

2). Roth et al (2006) visar i sin studie att de som investerat i akademiska studier, eller i riktade 

speciella språkstudier, har lättare att nå högre sysselsättning. Även i slutrapporten om 

integration i arbetslivet (Sveriges kommuner och landsting 2007) och rapporten av NTG asyl 

& integration (2008) påtalas vikten av att tillvarata den kompetens som invandrare har med 

sig när de kommer till Sverige. I rapporten påtalas vikten av samhällsinformation i olika 

former och om olika områden i samhället, men också brister som att den nyanlände kan ha 

svårt att identifiera sig med målen. En tolkning kan vara bristen på kunskap om varje persons 

individuella handlingsplan. Vid en analys kan en möjlig förbättring kanske ske om deltagarna 

oftare får arbeta med och aktualisera den egna handlingsplanen, och bättre synliggöra den för 

sig själv och för andra. En annan rapport (Johansson et al 2006) pekar på vikten av att matcha 

invandrare med praktikplats. Studien visar att om mycket vikt läggs vid denna matchning 

ökas möjligheterna till arbete. Är matchningen positiv behövs oftast inte någon speciell 

introduktion till arbetsplatsen. PUT- tjänster är ett annat arbetsmarknadspolitiskt projekt 

(Beijer 2006) som visar att de deltagare som fått dessa ettåriga tjänster är mycket nöjda och 

upplever sin livssituation positivare och får även bättre ekonomi och en ökad lust att arbeta 

när de har ”ett riktigt jobb” att gå till. En möjlig tolkning är att olika praktik eller 

arbetsmarknadsprojekt är mycket positivt för deltagarna. Dock med reservation för den 

svenska språknivån. Språknivån hos den enskilde invandraren bör vara på en sådan nivå att 

han/hon kan delta i arbetet på det sätt som är avsikten med praktiken. Man kan anta att denna 

erfarenhet är viktig för invandrare som kommer till Sverige, för att ”lära sig” hur svenska 

arbetsplatser fungerar. Man kan också anta att socialiseringen och integreringen ökar när 

invandrare träffar svenskar och pratar och utbyter erfarenheter.  

 

Den elfte punkten är ett förslag på ökat samarbete mellan sfi och praktik, där deltagaren får 

möjlighet att kombinera yrkespraktik med sfi. Duvander (2001) och NTG asyl & integration 

(2008) påtalar vikten av att deltagare tillskansar sig landsspecifika kunskaper och ökar 

kunskaperna om det svenska samhället. Studien visar dock att invandrare har svårt att få 

chansen att visa vad de kan även om de har både formell och informell kunskap. En möjlig 

tolkning är att yrkespraktik ger en positiv erfarenhet både för invandraren och för 

arbetsgivaren, speciellt på en liten ort som Falköping. Här kan man anta att de flesta 

företagarna känner varandra och utbyter erfarenhet, och då även omdömen om duktiga 

medarbetare. Om arbetsgivaren inte har möjlighet att anställa någon, kan deltagaren ha 

möjlighet att använda arbetsgivaren som referens till andra arbeten. Detta kan tolkas som 
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positivt för invandraren, eftersom svenska referenser oftast saknas då de inte varit i Sverige så 

länge. 

 

Den tolfte punkten handlar om varje deltagares individuella handlingsplan. Som tidigare 

redovisats var det endast drygt hälften av deltagarna som ansåg att de kunde påverka 

handlingsplanen. Eftersom integrationsprogrammet ska vara individanpassat (bilaga 2 och 4) 

så bör varje deltagare vara medveten om sin egen individuella handlingsplan och även ändra i 

den när så behövs. Vid en analysering av de svar som avgivits av deltagarna både genom 

enkäten och genom intervjuerna, kan en möjlig tolkning kan vara att deltagarna bör ha en viss 

tid per vecka eller per månad, där individuell planering görs utifrån handlingsplanen. Då kan 

också andra avbrott planeras så långt som möjligt eller kanske flyttas, som till exempel 

läkarbesök, stängd barnomsorg vissa dagar, för att nämna något. Detta för att tid inte ska tas 

från integrationsprogrammet. Eftersom intentionen är att integrationsprogrammet ska ske 

under arbetsliknande former är det bra att redan nu visa deltagarna hur svenska arbetsregler 

fungerar. 
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6. Diskussion  

 

Syftet med denna studie har varit att söka kunskap om olika pedagogiska insatser inom 

integrationsarbete med invandrare och flyktingar. Att få möjlighet att jämföra och granska det 

man arbetat med ur en vetenskaplig synvinkel är oerhört givande. Man måste vara beredd på 

både ”ris och ros”. Att kunna ta del av och se vilka pedagogiska insatser andra kommuner i 

Sverige och andra länder använder sig av i integrationsarbete är mycket stimulerande. En 

annan viktig och mycket intressant del är vad deltagarna i Falköpings integrationsprogram 

anser om detta program. Eftersom det varit mycket diskussion med deltagarna om varför 

integreringsarbetet sker på ett visst sätt, har det varit extra viktigt för mig att se om de 

pedagogiska insatserna är positiva för deltagarna, eller kanske rentav negativa. 

 

Om invandrare integreras mer i samhället och självförsörjningsgraden ökar, är det min 

förhoppning att rasismen kommer att minska och där är självförsörjning en viktig bit. En 

förhoppning är också om mer förståelse för det mångkulturella och en acceptans från det 

svenska samhället om det mångkulturella samhälle vi lever i. En tolkning av min studie skulle 

kunna vara att många invandrargrupper från utomeuropeiska länder kan ha svårare att 

integreras i Sverige eftersom de ofta är längre bort från de västerländska traditionerna och 

lagarna. Här har flera deltagare önskat mer kontakt med svenskar och andra etniska grupper, 

för att ta del av andra människors kulturer och även öka sitt sociala kontaktnät. Trots att 

resultatet visar att flera deltagare inte vill ha så mycket samhällsinformation, kan man anta att 

detta behövs eftersom olikheter finns mellan Sverige och andra länder. Vid praktiska 

jämförelser mellan Sverige och deltagarnas hemländer framkommer det ofta stora skillnader, 

som till exempel könsroller, skola och utbildning, hur samhället fungerar, demokrati, 

sjukvård, dataanvändning med mera. Deltagarna måste bli uppmärksamma på skillnaderna för 

att förstå dem och kanske också ta till sig dem. Kunskap om det samhälle de lever i är oerhört 

viktigt för att de ska kunna ta ett samhällsansvar som medborgare i vårt land.  

 

Språket är ett annat sätt att integreras på. Förstår man inte språket är det naturligtvis svårt att 

vara en aktiv samhällsmedborgare och att ta del av den samhällsinformation som ges både 

genom olika medier, men också muntlig information. Som deltagarna visar i sina svar, anser 

de att svenska språket är viktigt att lära sig, och man förstår att invandrarna har olika syn och 
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erfarenhet på hur de lär sig bäst. Flera av deltagarna kommer från utomeuropeiska länder, där 

det oftast inte är individanpassade studier med eget ansvar enligt vår svenska läroplan , Lpo-

94 och Lpf-94. I dessa länder förekommer oftast katederundervisning med en mycket sträng 

lärare. Deltagarna är därför oftast ovana vid den frihet de upplever i vår svenska skolmiljö, 

och kan då missförstå lektionsinnehåll. Träning och förståelse för pbl och interaktivt lärande 

bör göras regelbundet, kanske med täta avstämningar i början, för att senare minskas något. 

Det är viktigt att språkundervisningen individualiseras och där så är möjligt, kombineras med 

yrkespraktik. Deltagarna bör dock inte börja yrkespraktik för tidigt utan bör ha vissa 

grundkunskaper i svenska för att kunna delta i arbetet på praktikplatsen. Detta kommer då 

troligtvis att stärka invandraren och dennes integrering i det svenska samhället. På sikt ökar då 

också möjligheterna till självförsörjning för invandrare eftersom de blir mer anställningsbara 

och det sociala kontaktnätet ökas. Att öka invandrarnas motivation till att snabbare öka 

språkkunskaperna och integreras och bli delaktiga i det svenska samhället är en stor och viktig 

pedagogisk insats, för invandrare som är motiverade lär sig snabbare. För att individualisera 

de pedagogiska insatserna bör allt pedagogiskt arbete utgå från varje deltagares individuella 

handlingsplan. Alla deltagare i integrationsprogrammet har en individuell introduktionsplan. 

Denna introduktionsplan ”äger” de och bör därför känna att de kan påverka den.  

 

6.1. Några avslutande ord 

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning om pedagogiska insatser vid integrationsarbete både 

i och utanför Sverige, tycker jag mig fått en bild över hur integrationsarbete kan bedrivas. Jag 

har jämfört detta med det resultat jag fått genom en stor enkätundersökning samt enskilda 

intervjuer med fem av deltagarna i integrationsprogrammet. Studien visar att Falköpings 

kommun lyckats ganska väl i sin strävan att öka antalet självförsörjande invandrare i 

kommunen. Från första mättillfället 2002-12-31 med 0% som självförsörjande till 2007-06-30 

med 64% som då var självförsörjande. För att ytterligare öka måluppfyllelsen, kan de 

pedagogiska insatserna ändras i enlighet med de förslag på förändringar som de personliga 

intervjuerna förespråkat. Kunskap om det svenska samhället är också en viktig bit för att vara 

en ansvarsfull samhällsmedborgare. Kanske kan samhällskunskap vävas in ytterligare i 

språkundervisningen på ett naturligt sätt, för att öka intresse och förståelse hos deltagarna för 

detta viktiga ämne. Yrkespraktik är också en viktig del i integrationsarbetet. Denna praktik 

bidrar troligtvis till ett ökat kontaktnät i Falköpings kommun med omnejd, vilket kan vara 
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mycket värdefullt för deltagarna, eftersom de oftast inte har något stort kontaktnät bland 

svenskar.  

 

6.2. Förslag till fortsatt forskning  

 

Denna studie skulle kunna kompletteras med hur andra kommuner i Sverige bedriver sin 

integrationsverksamhet. Det skulle vara mycket intressant att jämföra och se skillnader och 

likheter, och få fler tips på hur integrationsarbete kan bedrivas. En mer omfattande studie, där 

fler deltagare intervjuas personligen, skulle vara mycket intressant. En studie gjord ur ett 

genusperspektiv skulle också komplettera denna studie, för att visa eventuella skillnader i 

åsikter mellan könen.  

  



 

  

Referenser 

 

Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000), Kritisk samhällsvetenskaplig metod,  

 Studentlitteratur, Lund 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994 ), Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och 

  kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund 

Andersson, Tom, Folkesson, Berith, Hammar, Inger & Lindström, Anders (2003), 

Introduktionsprogram för mottagande av invandrare i kommunen. Opublicerat  

manuskript, Falköping: LärCenter, Integrationsenheten.  

Andresen, Ragnhild (2002), Sociala nätverk, grupper och organisationer, Natur och Kultur,  

 Stockholm 

Beijer, Lovisa (2006), ”Vem vill inte jobba?” – en uppsats om Personliga  

 Utvecklingstjänster, ett arbetsmarknadspolitiskt projekt i Falköping, Institutionen för  

 socialt arbete, Göteborgs Universitet 

Bell, Judith (2000, tredje upplagan), Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 

  Lund 

Borell Klas & Johansson Roine (1996), Samhället som nätverk, om nätverksanalys och  

 samhällsteori, Studentlitteratur, Lund 

Boström, Lena (1998), Från undervisning till lärande, Brain Books AB, Jönköping 

Dahl, Muna (2006), Värdegrunder för det Svenska samhället, förebyggande project.  

 Opublicerat manuskript, Göteborg: Gunnared. 

Denscombe, Martyn (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

 samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund 

Duvander, Ann-Zofie E (2001), Work and Occupations. Tillgänglig: 

  <http://wox.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/2/210> (2007-03-29) 

Elmeroth, Elisabeth (2003), From Refugee Camp to Solitary Confinement: illiterate adults 

  learn Swedish as a second language, Scandinavian Journal of Educational Research,  

 Vol. 47, No. 4 

Falkenbergs kommun (2004), Integrationsprogram för Falkenberg. Tillgänglig: 

<http://www.falkenberg.se/download/18.1f78b68fb34db39ec7fff44/integrationsprogra

m.pdf > (2007-03-14) 

Fix, Michael, Zimmermann, Wendy & Passel, Jeffrey S (2001), The Integration of Immigrant 

  Families in the United States, Urban inst. Washington , DC, USA 

http://wox.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/2/210
http://www.falkenberg.se/download/18.1f78b68fb34db39ec7fff44/integrationsprogram.pdf
http://www.falkenberg.se/download/18.1f78b68fb34db39ec7fff44/integrationsprogram.pdf
http://www.falkenberg.se/download/18.1f78b68fb34db39ec7fff44/integrationsprogram.pdf


 

  

Hettne, Björn (2001), Kultur, Säkerhet, hållbar samhällsutveckling, Finngraf Tryckeri,  

 Södertälje 

Holme Idar, Magne & Krohn Solvang, Bernt (1997), Forskningsmetodik, Om kvalitativa och  

 kvantitativa  metoder, Studentlitteratur, Lund 

Hård af Segerstad, Helene, Heigesson, Marianne, Ringborg, Magnus & Svedin, Lena (1997),  

Problembaserat lärande, Idén, handledaren och gruppen, Liber AB, Stockholm 

Integrationsverket (2006), Mål för nyanländas introduktion, Elanders, Vällingby 

Johansson, Per & Åslund, Olof (2006), ”Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare” –  

         teori, praktik och effekter. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.  

        (Rapport 2006:6) Tillgänglig:  <http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2006/r06-06.pdf>   

        (2007-03-21) 

Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studenlitteratur, Lund 

Larsson, Staffan (1994), Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I: Starrin, B, Svensson,  

 P-G (red), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund 

Lehman, Dan Van & Eno, Omar (2003), The Somali Bantu: Their History and Culture,  

 Culture Profile, Center for Applied Linguistics, Washington, DC, USA 

Lindberg, Inger (2004), Andraspråksresan, Danagårds grafiska, Stockholm 

Merriam, Sharan B (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund,  

Migrationsverket, 2006), Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser för 

 nyanlända invandrare I Sverige. Tillgänglig: 

<http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/plattform.pdf >  (2007-03-28) 

Nash, Mary, Wong, John & Trlin, Andrew (2006) International Social Work. Tillgänglig: 

 <http://isw.sagepub.com/cgi/content/abstract/49/3/345> (2007- 03-21) 

Ngai Phyllis, Bo-yuen & Koehn, Peter H (2002), Organizational Communications in Refugee 

  Camp Situations, New Issues in Refugee Research, The University of Montana,  

 Mussoula, USA 

NTG-asyl & integration (2008), Introduktion och integration av nyanlända invandrare och 

flyktingar. I Asylmottagande i fokus, nr 7, Printfabriken, Karlskrona. Tillgänglig:  

<http://www.temaasyl.se/Documents/NTG-

dokument/Introduktion%20och%20integration%20av%20nyanlända%20invandrare%20

och%20flyktingar.pdf >(2008-02-25)    

Nyberg, Rainer (2000), Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och  

 Internet, Studentlitteratur, Lund 

Repstad, Pål (1999, tredje upplagan), Närhet och distans Kvalitativa metoder i  

http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2006/r06-06.pdf
http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/plattform.pdf
http://isw.sagepub.com/cgi/content/abstract/49/3/345
http://www.temaasyl.se/Documents/NTG-dokument/Introduktion%20och%20integration%20av%20nyanl�nda%20invandrare%20och%20flyktingar.pdf
http://www.temaasyl.se/Documents/NTG-dokument/Introduktion%20och%20integration%20av%20nyanl�nda%20invandrare%20och%20flyktingar.pdf
http://www.temaasyl.se/Documents/NTG-dokument/Introduktion%20och%20integration%20av%20nyanl�nda%20invandrare%20och%20flyktingar.pdf


 

  

 samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 

Rickardson, Gunnar (2004, sjunde reviderade upplagan), Svensk utbildningshistoria, skola  

 och samhälle förr och nu. Studentlitteratur, Lund 

Rooth, Dan-Olof & Ekberg, Jan (2006), Occupational Mobility for Immigrants in Sweden. I  

 International Migration, Vol 44, nr 2, Blackwell Publishing Ltd. Oxford, GB, Malden, 

  USA 

Skolverket (2000), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  

 fritidshemmet, Lpo-94, Fritzes, Stockholm 

Skolverket (2006), Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf-94. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071  (2007-09-11) 

Soydan,, Haluk, Jergeby, Ulla, Olsson, Erik & Harms-Ringdahl, Mari (1999), Socialt arbete 

 med etniska minoriteter, Liber, Stockholm 

Sveriges Kommuner och Landsting (2007), Slutrapport från Programberedningen för 

 integration i arbetslivet, Yrkesidentitet före etnicitet – Att synliggöra nyanländ  

kompetens, Alfa Print, Stockholm (Rapport/ Programberedningen för integration i 

arbetslivet). 

Timko, Leslie (2002), Cultural orientation for Vietnamese Monagnard Refugees: A Special 

  Project of  IOM Cambodia, Phnom Penh, Cambodia 

Thurén, Torsten (1996), Vetenskapsteori för nybörjare, Liber, Stockholm  

   

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071










                                                                                      Bilaga 2 
 

 

LC EMS  Möte med KAN 070412 

Introduktionsprogrammet 

Före 2004: 

 60% av försörjningsstödskostnader gick till utlandsfödda 

 80-90% hade fortsatt försörjningsstöd efter 2 års introduktion 

 mycket hög sjukfrånvaro 

 få praktikplatser på den reguljära arbetsmarknaden 

 AF ej med, inskrivning i AF först efter avslutad SFI 

2004-2007: 

 Samverkan mellan förvaltningar: gemensamt uppdrag, gemensamma mål, all 

verksamhet förlagd till LC 

 integrationsgrupp bestående av SFI-, AME- soc-handläggare och coacher 

 Introduktionsersättning 

 SFI 15 tim/v 

 205 ökning av deltagare med egen försörjning efter 2 år 

 60% praktik utanför AME 

 sjukskrivningstal ner med 20% 

 alla inskrivna på AF 

 större individuell inriktning 

 introduktionsersättning 

 avtal om 75 introduktionsplatser, 100 mottagna 

 35 000 kr för varje SFI-deltagare 

from augusti 2007 och framåt: 

 tidigare o tydligare arbetsmarknadsinriktning oberoende av språknivå, 

egenförsörjning, anställningsbar 

 språkobservationsplatser, sökbara praktikplatser, träningsplatser obligatoriskt 

 48 v/ år i 2 år, 40 tim/v, individuell coachning o handledning 

 gemensam värdegrund, lösningsfokuserat arbetssätt 

 flexibla arbetsformer med deltagarens behov o förutsättningar som utgångsläge 

 deltagare med försörjningsstöd med heltidsåtgärd från socialen 

 SFI som skolform ersätts med yrkesfärgad språkträning, dvs 15 klocktimmar 

kvalificerad språkträning med lärarledd undervisning; prövning  för SFI – betyg 

möjlig 

 SFI på kvällstid erbjuds vid behov 

 Meritportfölj/Meritmappen, Starta-eget-verksamhet, validering, jobbsök-aktiviteter 

 Alfabetiseringsträning, bokstavsinlärning på modersmål, samhällsinformation på 

modersmål 
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Riktlinjer för och införande av introduktionsersättning. 
 

Kommunen får enligt ”Lag om introduktionsersättning för flyktingar och andra utlänningar” 

(SFS 1992:1068) bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska 

medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Kommunen 

bestämmer introduktionsersättningens storlek. 

 

Den grundläggande målsättningen för alla insatser inom ramen för det kommunala 

flyktingmottagandet är att underlätta för den enskildes integrering i det svenska samhället och 

bereda möjligheter till egen försörjning. En prestationsinriktad introduktionsersättning ses då 

som ett viktigt inslag i förverkligandet av dessa målsättningar. Introduktionsersättning anses 

ha betydande fördelar i jämförelse med socialbidrag. Med introduktionsersättning erhålls en 

anställningsliknande situation. Det finns en tydlig koppling till prestationen – det aktiva 

deltagandet i ett introduktionsprogram. Den enskilde uppmuntras att ta egna initiativ. 

Självkänslan stärks och risken för passivisering minskar. 

 

För alla personer, barn som vuxna som tas emot i det kommunala flyktingmottagandet ska en 

introduktionsplan upprättas. En översiktlig introduktionsplan skall i samråd med den enskilde 

utarbetas inom 4 veckor från ankomsten till kommunen. Introduktionsplanen skall 

dokumenteras skriftligt och undertecknas av den enskilde. Kommunens integrationsenhet 

svarar för att uppföljning och revidering av introduktionsplanen sker i samråd med berörd 

person. Introduktionsplanen skall följas upp regelbundet c:a var 6:e vecka i samråd med 

utbildningsanordnare (SFI), praktikanskaffare (AME) och Arbetsförmedlingen. 

 

Ett villkor för att introduktionsersättning skall beviljas är att den uppgjorda 

introduktionsplanen följs. 

 

 

 

1. Rätten att ansöka om och uppbära introduktionsersättning. 

 

Person som fyllt 18 år och har mottagits enligt ”Förordningen om statlig ersättning för 

kommunalt flyktingmottagande” (1990:927), äger rätt att ansöka om 

introduktionsersättning. För rätt till ersättning krävs att personen aktivt deltar i det 

överenskomna introduktionsprogrammet. För ungdomar mellan 16-20 år jämställs 

gymnasiestudier med annan heldagssysselsättning och försörjningsskyldig förälder 

ansöker om introduktionsersättning. 

 

Vid ankomst till kommunen mer än 18 månader från första kommunplacering i annan 

kommun kan den nyanlände inte ansöka om introduktionsersättning. 

 

2. Period för erhållande av introduktionsersättning. 

 

Den som har rätt att uppbära introduktionsersättning kan göra det i maximalt 24 

månader från det datum som första kommunplacering görs.. I undantagsfall kan 

perioden förlängas med ytterligare 6 månader. 

 

3. Introduktionens innehåll och omfattning. 

 

Introduktionen skall omfatta individuellt anpassad heldagssysselsättning med studier, 



                                                                           Bilaga 3 
 

arbetslivspraktik, samhällsinformation, eventuella rehabiliteringsinsatser, friskvård 

med mera. 

 

Undantag från krav heldagssysselsättning kan göras för den som har barn under 8 år. 

En av föräldrarna kan då utnyttja möjligheten att delta i introduktionen under 6 timmar 

per dag med reducerad introduktionsersättning. 

 

Undantag från krav på heldagssysselsättning kan även göras för personer som behöver 

en omfattande rehabilitering eller av ålder eller andra skäl ej förväntas bli 

yrkesverksamma i framtiden. Bedömningen skall vara restriktiv. 

 

Även förälder som vårdar nyfött barn kan erhålla introduktionsersättning under 

maximalt 12 månader utan krav på heldagssysselsättning. En individuell 

introduktionsplan skall ändå upprättas och den enskilde skall ansöka om 

föräldrapenning (se nedan angående inkomster) 

 

Innehåll: Angående innehåll i introduktionen, se bilaga. 

 

4. Den enskildes ansvar. 

 

Den enskilde är skyldig att fortlöpande till introduktionssamordnaren anmäla 

förändringar som kan påverka introduktionsplanens fullföljande och rätten till och 

storleken av introduktionsersättningen. 

 

Om den enskilde utelämnar information som kan påverka introduktionsersättningen 

uppstår skyldighet att återbetala den eventuellt för mycket erhållna ersättningen. 

 

5. Introduktionsersättningens storlek. 

 

Introduktionsersättningen är individuell och knyts till varje enskild person. 

Introduktionsersättningens storlek grundar sig på hushållstyp och räknas inte som 

skattepliktig inkomst. 

 

 

Belopp: 

fr.o.m. 2007-01-01 
Hushållstyp Belopp Varav hyra Varav norm Varav övriga kostn 

Ensamstående med barn 7125 2600 3470 1055 

Ensamstående under 29 år utan barn 6375 2000 3470 905 

Ensamstående över 29 år utan barn 7775 3400 3470 905 

Sammanboende med barn 5010 1300 2850 860 

Sammanboende under 29 år utan barn 4800 1150 2850 785 

Sammanboende över 29 år utan barn 5535 1900 2850 785 

Inneboende 4690 1230 2810 650 

Barn 0-6 år *) 730    

Barn 7-14 *) 1280    

Barn 15- *) 1700    

*) Maximalt  till 4 barn 
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6. Utbetalning. 

 

Introduktionsersättningen utbetalas i förskott månadsvis omkring den 27:e i varje 

månad och tidigast från den dag som den nyanlände tagits emot i det kommunala 

flyktingmottagandet och ansökt om introduktionsersättning. 

 

7. Inkomster vid sidan om introduktionsersättning. 

 

Introduktionsersättningens konstruktion och relation till andra inkomster knyter 

huvudsakligen an till de villkor som gäller i arbetslivet. 

 

 Inkomst av allmänt barnbidrag, studiebidrag till ungdomar med 

försörjningspliktiga föräldrar samt bostadsbidrag påverkar inte utbetalningen av 

introduktionsersättning eftersom hänsyn till dessa inkomster redan tagits när 

nivån på ersättningen satts. 

 

 Inkomst av förvärvsarbete eller eget företagande påverkar 

introduktionsersättningen endast om inkomstsumman överstiger 2000:- per 

månad netto. En förutsättning för sådant extraarbete är att det sker utanför det 

schemalagda introduktionsprogrammet och att arbetet i övrigt inte inverkar 

menligt på deltagandet i programmet. 

 

 Alla andra inkomster från arbetsmarknadsutbildningar, ersättningar ur 

socialförsäkringssystemet etc. påverkar introduktionsersättningens storlek. 

 

 För studier, kombinationer studier/praktik/arbete gäller att personen skall 

informeras om och söka andra möjligheter till försörjning. För studier på 

grundskolenivå behöver den enskilde inte söka studielån utan endast 

bidragsdelen. Personer som bedriver vuxenstudier på gymnasial nivå har inte rätt 

till introduktionsersättning då annan försörjning kan erhållas via CSN. 

 

 Sökande av introduktionsersättning är skyldig att söka annan försörjningsform, 

t.ex. föräldrapenning, underhållsstöd, studiebidrag som han/hon kan ha rätt till. 

Senast inom 10 dagar från det att den sökande fått del av beslut om sådant annat 

bidrag/inkomst skall uppgift om detta lämnas till introduktionssamordnaren. 

 

 För sökande som inte meddelar förändring av inkomster med mera gäller regler 

om återbetalning. 

 

 

8. Närvarokontroll och registrering av frånvaro. 

 

För att introduktionsersättning ska utbetalas krävs att den enskilde följer den 

fastställda introduktionsplanen. Obligatorisk närvaro gäller för studier, praktik, annan 

sysselsättning, rehabiliteringsprogram m.m. 

 

Sfi-anordnare registrerar studienärvaro och deltagande i andra aktivitetsprogram. 

Praktikplatsen registrerar praktiknärvaro. Den enskilde lämnar senast den 15:e varje 

månad närvarolistor från de olika delarna av introduktionsprogrammet till ansvarig 

handläggare. 



                                                                           Bilaga 3 
 

 

 

9. Reducering av introduktionsersättning. 

 

Då introduktionsersättningen är prestationsinriktad och kopplad till att ersättningen 

erhålls under förutsättning av deltagande i den individuella introduktionsplanen gäller 

regler för reducering ungefär motsvarande dem som gäller i arbetslivet. Ledighet skall 

vara godkänd i förväg av behörig, se nedan. Vid sjukdom skall anmälan göras till Sfi-

anordnaren eller praktikplatsen senast första frånvarodagen. 

 

 

Giltig frånvaro utan reducering av ersättningen: 

 

 Inskolning av barn i förskola/skola max 10 dagar/barn. 

 Uppföljande kontakt med flyktinghandläggare. 

 Begravning/bouppteckning som rör make/maka, sammanboende, barn, syskon, 

föräldrar, mor- och farföräldrar. 

 

 

Reducering av ersättningen vid frånvaro för sjukdom och vård av barn: 

 

 Sjukdom – Vid sjukdom tillämpas 1 karensdag (med 100 % avdrag). Från dag 2 

görs avdrag med 20 %. Från 8:e dagen krävs läkarintyg. Efter senast 4 veckors 

sjukskrivning skall kontakt tas med integrationsenheten. Vid upprepade 

sjuktillfällen kan läkarintyg krävas från första sjukskrivningsdagen. 

 Vård av sjukt barn - Läkarintyg krävs efter 7 dagar, gäller tills barnet är 12 år. 

Ledighet för vård av sjukt barn kan även beviljas för barn över 12 år vid allvarlig 

sjukdom – läkarintyg krävs. 

 10 dagars ”pappaledighet” vid barns födsel. 

 

Ogiltig frånvaro med 100 % reducering per dag 

 

Exempelvis: 

 Då den enskilde inte hörsammar kallelser till informationer, utbildningsstart eller 

andra aktiviteter som ingår i introduktionsplanen. 

 

 All frånvaro som inte meddelas eller om personen inte deltar aktivt i det 

överenskomna introduktionsprogrammet utan giltigt skäl. 

 

Reducering/avbrytande av introduktionsersättning av andra skäl: 

 

 Om studier, praktik, närvaro i andra aktiviteter som ingår i introduktionsplanen 

påverkas negativt på grund av att personen har förvärvsarbete eller eget företag, 

bortfaller introduktionsersättningen helt. 

 Person som  arbetar utan att arbetsgivaren fullgör redovisningsskyldighet 

beträffande skatter och övriga avgifter är inte berättigad till 

introduktionsersättning. Detta gäller även om personen är egen företagare. 

 Person som inte påbörjar eller fullföljer sin individuella introduktionsplan på 

grund av att man inte sökt, inte accepterat erbjuden plats eller sagt upp 

barnomsorgsplats är inte berättigad till introduktionsersättning. 
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10. Ledigheter 

 

 Den som uppbär introduktionsersättning och deltar i en uppgjord introduktionsplan 

har möjlighet till 5 veckors semester (25 dagar) per kalenderår (utan reducering av 

ersättningen). Minst 4 veckor skall tas ut i förhålllande till semesteruppehållet i 

den verksamhet som den enksilde deltar i enligt introduktionsplanen. 

 Lärare/ledare kan bevilja sammanlagt 3 dagars frånvaro per läsår. Exempelvis 

läkar/tandläkarbesök, besök hos myndighet, eller annat, vilket ej ingår i själva 

introduktionsplanen och vilket ej går att utföra under den tid personen deltar i 

introduktionens aktiviteter. 

 Vid behov av längre tids ledighet ska en bedömning ske om avbrottet kan klaras 

utan men för studierna och övrigt som ingår i introduktionsplanen. Bedömningen 

ska ske i samråd mellan personen, introduktionssamordnare, lärare m.fl. Avstyrks 

ledigheten, men ändå utnyttjas, upphör utbetalning av introduktionsersättning. 

 

11. Väntan på utbildningsplats, barnomsorg 

 

Introduktionsersättning kan utbetalas i avvaktan på utbildningsplats, barnomsorgsplats 

m m. 

 

 Vid eventuell väntan på barnomsorgsplats, utbetalas introduktionsersättning under 

förutsättning att sökanden regelbundet deltar i verksamheter anvisade av och 

överenskomna med integrationsenheten. 

 

 Uppehåll mellan aktiviteter/utbildningar som ingår i introduktionsplanen kan 

förekomma. För att behålla introduktionsersättningen under väntetiden ska 

personen delta i lämpliga aktiviteter vilka anvisas av och överenskommes med 

integrationsenheten. 

 

 

12. Medgivande 

 

Sökande av introduktionsersättning har rätt att erhålla information om vilka uppgifter 

som fortlöpande registreras i integrationsenhetens register. 

 

De uppgifter som registreras i flyktingregistret får vidareföras till berörda 

myndigheter. 

 

13. Återbetalningsskyldighet. 

 

Den som uppbär introduktionsersättning är skyldig att snarast, senast inom 10 dagar 

från beslut om ändrade förhållanden, till integrationsenheten anmäla förändringar av 

inkomster, familjeförhållanden m m, som kan påverka rätten till och storleken av 

ersättningen. 

 

Att underlåta att meddela sådan förändring kan innebära straffansvar genom att en 

polisanmälan kommer att göras. För mycket utbetald introduktionsersättning till följd 

av att en person ej anmält förändringar före kommande utbetalning medför 

återbetalningsskyldighet. I första hand bör dock en frivillig överenskommelse träffas 
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om återbetalning av för mycket utgiven ersättning. 

 

 

14.  Överklagande 

 

Beslut om introduktionsersättningens storlek får enligt lag om introduktionsersättning 

inte överklagas. Ersättningens storlek fastställs av socialnämnden. 

 

Beslut att nedsätta nivån eller att inte utbetala introduktionsersättning för viss tid eller 

stadigvarande får enligt lag om introduktionsersättning överklagas hos länsrätten. 

Sådant beslut är kopplat till nämndens riktlinjer om reducering av ersättningen vid 

ogiltig frånvaro eller av icke godkända skäl. Beslutet ska vara skriftligt och följas av 

besvärshänvisning. 
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Genomförande av introduktionsprogrammet för vuxna (arbetsföra) 
 

 

 Mål  - Egen försörjning 

 Att kunna kommunicera på svenska och ha allmänna kunskaper 

motsvarande nivå A – D eller mer, samt eventuellt yrkesspecifika 

svenskkunskaper. 

 Ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället, sociala koder och 

social kompetens. 

 Formulerat yrkesmål och inneha en meritportfölj med CV, där tidigare 

yrkeskunskap så långt som möjligt validerats, samt en personlig 

presentation. 

 Ha kunskaper om hur man söker arbete i Sverige och erfarenheter från 

svenskt arbetsliv. 
 

 

 

 

 Introduktionsplanen styr innehållet i deltagarens introduktion. Det 
senast upprättade skriftliga dokumentet skall ange inriktning och 

innehåll i pågående introduktion. 

 

 Introduktionsplanen upprättas i samråd med deltagaren och fastställs 
av integrationsenheten. Den ligger sedan till grund för rätten till 

introduktionsersättning. 

 

 Planen följs upp i team var 6:e vecka och i fördjupningssamtal med 
integrationsenheten var 3:e månad. Revidering av pågående 

introduktionsplan kan initieras av deltagare, lärare, coach eller 

introduktionssamordnare. Information om revideringen tas upp i 

teamen och skall dokumenteras i introduktionsplanen. 
 

 

 

 

Vid uppföljning i team skall följande tas upp för respektive 

deltagare: 
 

 Aktuellt mål och inriktning på introduktionsplanen, 

 Uppföljning av resultat och mål/delmålsuppfyllelse, 

 Eventuellt behov av revidering och/eller nya insatser. 



Lärare/Sfi-coach 

 Planerar och genomför undervisning i allmän svenska mot A, B, C eller D-nivå, 

samt viss yrkes-Sfi. 

 Språkverkstaden erbjuder yrkesspecifika eller fördjupande studier i svenska 

enligt aktuell introduktionsplan. 

 Genomförande: Introduktionsdeltagare som deltar i språkverkstaden skall ha ett 

i introduktionsplanen formulerat syfte och mål med åtgärden. Studieplanen 

skall dokumenteras och följas upp i en loggbok som deltagaren ansvarar för. 

Lärare ansvarar för att lämpligt material för uppdraget finns tillgängligt, men 

kan vid behov ta hjälp av övriga resurser. I förkommande fall kan läraren ta 

över hela ansvaret för utförardelen av introduktionsplanen t.ex. då innehållet 

endast avser studier i svenska. 

 Framtid: Utveckling av metoder för kommunikationssvenska. 

 

Ame-coach 

 Planerar och genomför tillsammans med externa resurser dialoggrupper på tema 

samhälle, arbetsliv och familj. 

 Planerar och ansvarar för att lämpligt urval av individuella tillval finns, som 

t.ex. data och körkortsteorikurs. 

 Planerar och genomför tillsammans med externa resurser studiebesök, kultur 

och friskvårdsaktiviteter. 

 Ansvarar för praktik enligt gällande modell, med kompetensplan, syfte och 

intyg. 

 Framtid: Utveckla metod för genomförande av meritportfölj. 

 

Introduktionssamordnare 

 Upprättar och samordnar introduktionsplanen, ansvarar för att innehållet i 

planen är förankrat, dokumenterat och aktuellt. 

 Ansvarar för att tidigare utbildning valideras och eventuell anmälan till 

Valideringscentrum. 

 Beslutar och utbetalar introduktionsersättning enligt gällande riktlinjer och 

rapporterad närvaro. 

 Har huvudansvar för kontakter av social karaktär med myndigheter, sjukvård, 

barnomsorg, skola etc. 

 Bistår deltagare med praktisk hjälp och information avseende ansökningar, 

tidbokningar m.m. 

 Ansvarar för att mål och motivationssamtal genomförs minst var 3:e månad, vid 

behov i form av trepartssamtal. 

 

Gemensamt ansvar 

 Informera varandra om åtgärder som påverkar annans ansvarsområde. 

 Samverka vid planering och genomförande av åtgärder. 

 Vara förberedd till teamträffar. 

 Medverka till vidareutveckling av den lösningsfokuserade arbetsmetoden. 
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UTVÄRDERING AV INTRODUKTIONSPROGRAMMET
Del A: SFI

Fråga 1 Lärarnas tillgängligehet, hur är det att komma i kontakt med din lärare?

Fråga 2 Hur upplever du innehållet i undervisningen (innehållet på lektionerna)?

 Fråga 3 Hur upplever du din lärares engagemang?

 Fråga 4 Händer det att din lärare kommer för sent till lektionerna?
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                                  Bilaga 5Om ja, hur ofta?

Fråga 5 Får du hjälp av din lärare under lektionerna?

Fråga 6 Är du nöjd med undervisningen (undervisningens kvalité)?

Fråga 7 Om du är missnöjd med undervisningen, vågar du framföra ditt missnöje för din lärare?

Fråga 8 om du är nöjd med undervisningen, hur visar du det?
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Fråga 9 Skulle du föredra mer lärarledd undervisning?

 Fråga 10 Skulle du föredra mer självstudier?

Fråga 11 Skulle du föredra mer Interaktiv (datorstödd) svensk undervisning?

Fråga 12 Skulle du vilja ha längre undervisningstid per dag?

Fråga 13 Hur viktigt är det för dig att lära dig svenska?
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Fråga 14 Hur mycket tid/dag lägger du ner på att läsa svenska hemma?

Fråga 15 Brukar du titta på svenska TV-program och nyheter?

Fråga 16 Har du någon/några svenska vänner eller bekanta som du kan prata med på fritiden?

Fråga 17 Hur blir du bemött av din lärare?

Fråga 18 Anser du att din lärare tar hänsyn till dina åsikter och önskemål beträffande undervisningen?
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Fråga 19 Skulle du kunna tänka dig att läsa SFI hos någon annan utbildningssamordnare 

om det fanns den valmöjligheten i Falköpings kommun?

Fråga 20 Har du någon gång kännt dig kränkt av din lärare? (Om nej gå till fråga 22)

Fråga 21 Om du någon gång kännt dig kränkt, hur har kränkningen uttryckt sig?

Del B: COACHER

Fråga 22 Coachernas tillgänglighet, hur är det att komma i kontakt med din coach?

Fråga 23 Hur upplever du innehållet i LC-grupperna?
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Fråga 24 Hur upplever du din coachs engagemang i LC-grupperna?

Fråga 25 Händer det att din coach kommer för sent till lektionerna?

Fråga 25 Om ja, hur ofta?

Fråga 26 Hur mycket hjälp får du av din coach i samhälle, arbetsliv och allmän information i LC-grupperna?

Fråga 27 hur nöjd är du med coachernas undervisning i samhälle och arbetsliv?
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                                  Bilaga 5Fråga 28 Om du är missnöjd med din coachs undervisning, vågar du då framföra ditt missnöje för coachen?

Fråga 29 Om du är nöjd med undervisningen, hur visar du det?

Fråga 30 Hur blir du bemött av din coach?

Fråga 31 Tar din coach hänsyn till dina åsikter och önskemål beträffande innehållet i LC-grupperna?

Fråga 32 Ska gästföreläsare stå för innehållet i LC-grupperna, eller ska coacherna hålla i lektionerna?
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                                  Bilaga 5Fråga 33 Hur är det att hålla reda på schema och de olika aktiviteterna i LC-grupperna?

Fråga 34 Har du någon gång kännt dig kränkt av din coach/dina coacher? (Om nej gå till fråga 36)

Fråga 35 Om du någon gång kännt dig kränkt, hur har kränkningen uttryckt sig?

Fråga 36 Om du fick välja fritt mellan Språkverkstad och LC-grupper, vad skulle du välja?

Del C: Praktik, Arbete och Arbetsmarknad

Fråga 37 Praktik ingår som en del i Introduktionsprogrammet. Det tycker jag är:
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                                  Bilaga 5Fråga 38 Har du eller har du haft praktik under din introduktionstid?

Fråga 39 Om du har eller har haft praktik, hur har dina arbetsuppgifter varit?

Fråga 40 Om du har eller har haft praktik, hur har din praktik varit när det gäller språkträning?

Fråga 41 Anser du att praktik ökar dina chanser att få arbete?

Fråga 42 Hur skulle du vilja kombinera praktik och SFI?
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Fråga 43 Inom vilken bransch tror du att du har störst möjligheter att få ett arbete?

Fråga 44 Funderar du på att starta eget företag? (Om nej, gå till fråga 46)

Fråga 45 Om du funderar på att starta eget företag, skulle du vara intresserad av "Starta eget" kurs?

Fråga 46 Hur nära arbetsmarknaden tror du att du befinner dig idag, 1= mycket långt och 10 = mycket nära?

Fråga 47 Hur viktigt är det för dig att få ett arbete och bli självförsörjande?
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                                  Bilaga 5Fråga 48a: Har du sökt någon PUT-tjänst?

Fråga 48b: Om du sökt en PUT-tjänst, fick du hjälp med din ansökan av coacherna?

Fråga 49 Har du sökt något jobb (inte PUT-tjänster) under din introduktionstid?

Fråga 50 Vad anser du vara bästa sättet att snabbare få ett arbete?

Fråga 51 Skulle du kunna tänka dig att flytta från Falköping för att få ett arbete?
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Fråga 52 Skulle du kunna tänka dig att pendla om du fick arbete utanför Falköping?

Fråga 53 Skulle du kunna tänka dig att gå en yrkesutbildning för att få arbete?

Fråga 54 Skulle du kunna tänka dig att ta studielån för att skaffa dig en utbildning?

Fråga 55 Hur viktigt är det för dig att bli självförsörjande? 1= inte alls viktigt och 10= mycket viktigt.
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                                  Bilaga 5Fråga 56 Hur bedömer du dina möjligheter att bli självförsörjande? 1= mycket små möjligheter och 10= mycket stora möjligheter.

Fråga 57 Hur mycket är du beredd att kämpa för att bli självförsörjande?

Del D: Integrationsenheten

Fråga 58 Handläggarnas tillgänglighet, hur är det att komma i kontakt med din handläggare?

Fråga 59 Hur upplever du innehållet i din introduktionsplan?0

10

20

30

40

50

60

70

Ej svar Mycket lätt Lätt Ganska lätt Mycket svårt Summa

28

19

12 10

1

70

Serie1

10

20

30

40

50

60

70

28

7

23

8
3 1

70

Serie1

1=inte alls 
viktigt

2 5 7 9 10=Mycket 
viktigt

Summa

0

5

10

15

20

1=mkt små 
möjligheter

2 3 5 6 7 8 9 mkt stora 
möjligheter

6

3
2

5
4 4

2
3

19

Serie1

0

5

10

15

20

25

30

Ej svarej beredd att kämpa 2 4 5 6 7 8 9 Beredd kämpa mkt

22

1 1
3

1
3

5
7

27

Serie1



                                  Bilaga 5Fråga 60 Anser du att du kan påverka din introduktionsplan?

Fråga 61 Hur upplever du din handläggares engagemang i din introduktionsplan?

Fråga 62 Får du den hjälp du behöver av din handläggare?

Fråga 63 Hur upplever du de uppföljningssamtal runt din introduktionsplan med handläggarna på Integrationsenheten?

Fråga 64 Anser du att du behöver tolkhjälp när du har uppföljningssamtal med dina handläggare?
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Fråga 65 Anser du att din handläggare tar hänsyn till dina åsikter och synpunkter på din introduktionsplan?

Fråga 66 Anser du att deltagande i Introduktionsprogrammet påverkat dina möjligheter positivt för att komma närmare arbetsmarknaden?

Fråga 67 Hur har det fungerat med informationen runt din introduktionsersättning?

Fråga 68 Hur har det fungerat med utbetalningen av din ersättning, (om du får din ersättning på bestämd utbetalningsdag?)

Fråga 69 Hur väl stämmer den ersättning du får överens med frånvaron vid sjukdom, 

vård av barn, ogiltig frånvaro och sena ankomster?
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Fråga 70 Hur bedömer du den information du fick från Integrationsenheten när du togs emot i Falköpings kommun?

 Fråga 71 Hur upplevde du bemötandet från Integrationsenheten när du togs emot i kommunen?

Fråga 72 Vad tror du kommer att hända när din introduktionstid är slut?

Kommentarer till utvärderingen

Fråga 1: Lärarnas tillgänglighet är bra på förmiddag men inte på eftermiddag.

Fråga 11: Önskemål om datorstödd svenskundervisning på eftermiddag.

Fråga 12: Mer svensk undervisning och inte så mycket annat. Mer svenska innehållsmässigt och mindre av andra aktiviteter.

Bättre med svenskundervisning än andra ämnen.

Viktigt att grupperna språkmässigt är så homogena som möjligt.

"När läraren frågar om vi förstått något säger vi ofta Ja, för det är pinsamt att hela tiden säga att man inte förstår"

Fråga 27-28: Undervisning i samhälle och arbetsliv är på för hög nivå, speciellt när det kommer gästföreläsare.

Bättre med fler grupper och bättre gruppindelning utifrån språknivån.

Introduktionsprogrammet: Det rådde stor osäkerhet hos deltagarna huruvida de tillhörde Introduktionsprogrammet eller inte.
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