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Abstrakt  
På grund av den globala flyktingkrisen har invandringen ökat markant i Sverige (SCB, 2017). 
Etableringsreformen genomfördes 2010 för att hantera de samhälleliga utmaningar som 
identifierats och med huvudsyfte att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden (lag 
2010:197). Ansvaret för nyanländas etablering fördelades på olika aktörer där 
Arbetsförmedlingen fick det primära ansvaret. Arbetsförmedlingens främsta uppgift är att 
stödja nyanlända att etableras på arbetsmarknaden, vilket innebar att såväl familje- och 
barnperspektivet som hälsoperspektivet hamnade i bakgrunden av integrationsarbetet. 
Etableringsreformen innebar även att det är varje kommun som står för integrationsarbetet, 
vilket kan se olika ut beroende på intresse och förutsättningar. Vidare arbetar myndigheter i 
så kallad vertikal samordning, som bland annat innebär att ansvarsfördelning mellan 
angränsande uppdrag kan bli en utmaning (Bolman & Deal, 2012). Det kan också innebära 
utmaningar för nyanlända som ofta har flera olika kontakter med myndigheter och andra 
verksamheter. I kommunen där föreliggande studie är genomförd identifierades ett behov av 
en länkande funktion mellan verksamheterna och de nyanlända, därav valdes det att anställa 
personal i uppdrag som denna länk. Kommunen har valt att benämna dem som 
samhällsvägledare med brobyggarfunktion. Studiens syfte är att undersöka förutsättningarna 
för integrationsarbetet i kommunen, samt samhällsvägledarnas yrkesroll och utveckling av 
professionell kunskap i deras hälsofrämjande integrationsarbete. Studien genomfördes med 
kvalitativ metod där inspiration hämtats från den hermeneutiska ansatsen. Semistrukturerad 
intervju och dokument utgör empirin där tematisk analys genomförts. Resultatet visar att 
samhällsvägledarnas arbete i huvudsak sker som möten med enskilda individer som de följer 
i sina ärenden. Arbetet kräver stor anpassningsförmåga och bred kunskap, då det är tydligt 
behovsstyrt utifrån de enskilda nyanlända. Detta är möjligt inom ramen för etableringens 
riktlinjer och att samhällsvägledaren arbetar mellan verksamheterna och nyanlända. 
Utvecklingen av samhällsvägledarens professionella kunskap sker i det dagliga 
integrationsarbetet. Exempelvis möter de utmaningar som ger inlärningsmöjligheter vid 
samtal med nyanlända. Samhällsvägledaren står i kontakt med verksamheter i kommunen och 
lär sig hur dessa arbetar, vilket underlättar deras arbete när de möter nyanlända med liknande 
behov. Samhällsvägledarnas egen livserfarenhet och kulturella kunskap utgör en annan 
förutsättning för integrationsarbetet. Vidare kan arbetet anses som hälsofrämjande insatser, 
genom att samhällsvägledaren tydliggör funktioner i samhället som att förklara hur 
Arbetsförmedlingen fungerar eller hänvisa till Försäkringskassan. Nyanlända kommer i 
kontakt med rätt verksamhet utifrån sitt behov via samhällsvägledaren vilket kan skynda på 
etableringsprocessen. Yrkesrollen är ny och relativt outforskad, vilket gör att studien bidrar 
till viktig kunskap för integrationsarbetet, vilka kompetenser som kan stödja arbetet och hur 
yrkesroller som ingår i detta kan utvecklas. 
 
Nyckelord: Hälsofrämjande, Integration, Informellt lärande, Nyanlända, Samhällsvägledare, 
Stödjande miljöer. 
  



Abstract 
Because of the global migrant crisis, the immigration to Sweden has increased markedly 
(SCB, 2017). The Establishment Reform was implemented in 2010 to handle the social 
challenges that were identified and its main purpose was to accelerate the newly arrived’s 
establishment in the job market (lag 2010:197). The responsibility for handling the 
establishment of the newly arrived was allocated among different actors, were 
Arbetsförmedlingen was assigned the main responsibility. The primary task of 
Arbetsförmedlingen is to support the newly arrived to establish themselves in the job market, 
which entailed that the family perspective and children perspective, as well as the health 
perspective ended up in the background of the integration work. The Establishment Reform 
also meant that each municipality is responsible for the integration work, which may look 
different depending on interest and preconditions. Furthermore, authorities work in what is 
called "vertical coordination", meaning, among other things, that the assignment of 
responsibility between delimited assignment may become a challenge (Bolman & Deal, 
2012). It may also mean challenges for the newly arrived, which is often in contact with 
numerous authorities and other operations. For the municipality were the aforementioned 
study was carried out, a need was identified for a function which bridged the gap between 
operations and the newly arrived, hence personel was hired to carry out this function. The 
municipality choose to denominate these personel as Community Guidance workers with 
bridging capabilities. The objective of the study was to examine the municipality's integration 
work preconditions, as well as the Community Guidance worker’s profession and the 
development of professional knowledge for their health promotional integration work. The 
study was carried out using a quality method, were inspiration was drawn from the 
hermeneutic approach. Semi-structured interviews and documents constitutes the empirics 
were thematic analysis were performed. The result of the study shows that the Community 
Guidance worker’s job mainly is carried out as meetings between individuals that they follow 
in their matters. The work of the Social Guidance worker demands a great ability to adapt and 
a broad knowledge, as it is distinctively based on the needs of the newly arrived individual. 
This is possible within the scope of the establishment's guidelines and that the Community 
Guidance worker works between the operations and the newly arrived. The development of 
the Community Guidance worker’s professional knowledge is formed in the everyday 
integration work. They will for instance happen upon challenges that will bring about 
learning possibilities through conversations with the newly arrived. The Community 
Guidance worker is in contact with the operations in the municipality and will gain 
knowledge regarding how they work, which in turn will facilitate their own work when the 
meet newly arrived with similar needs. The Community Guidance worker’s own life 
experiences and cultural understanding constitutes a different prerequisite for the integration 
work. Further, this work may be seen as health promotional efforts, as the Community 
Guidance worker clarifies social functions such as explaining how Arbetsförmedlingen works 
or refer them to Försäkringskassan. The newly arrived will be put I contact with the correct 
operation based on their need, via the Community Guidance worker, which may accelerate 
their establishment process. The profession is new and relatively unexplored, which makes 
this study a valuable contribution to integration work, what expertise will support integration 



work and how the professions that are part of this work may be developed. 
 
Keywords: Health promotional efforts, Integration, Informal learning, New arrivals, Social 
Guidance worker, Supportive environments.  
  



Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

2. Centrala Begrepp ................................................................................................................. 2 
2.1. Samhällsvägledare ........................................................................................................... 2 
2.2. Mötesplats ....................................................................................................................... 2 
2.3. Nyanlända........................................................................................................................ 2 

3. Bakgrund .............................................................................................................................. 3 
3.1. Integration ....................................................................................................................... 3 
3.2. Etableringsreformen ........................................................................................................ 3 
3.3. Integrationsarbete i praktiken – exemplet Samhällsorientering ...................................... 4 
3.4. Organisationsstyrning...................................................................................................... 5 

4. Problemformulering ............................................................................................................ 5 

5. Syfte och frågeställningar.................................................................................................... 6 

6. Teoretisk referensram ......................................................................................................... 6 
6.1. Perspektiv på kunskap och lärprocesser i arbetslivet ...................................................... 6 

6.1.1. Informellt lärande på arbetsplatsen ........................................................................... 7 
6.2. Professioner ..................................................................................................................... 8 
6.3. Stödjande miljöer ............................................................................................................ 9 

6.3.1. KASAM .................................................................................................................. 10 

7. Tidigare forskning ............................................................................................................. 10 
7.1. Organisationers påverkan till informellt lärande på arbetsplatsen ................................ 11 
7.2. Professionell kunskap i integrationsarbetet ................................................................... 11 
7.3. Socialarbetares integrationsarbete ................................................................................. 12 
7.4. Aktivitet för integration: Språkcafé baserat på kommunikation ................................... 12 

8. Metod och studiedesign ..................................................................................................... 13 
8.1. Kvalitativ metod ............................................................................................................ 13 

8.1.1. Hermeneutisk ansats ............................................................................................... 13 
8.2. Datainsamling och analys.............................................................................................. 13 

8.2.1. Semistrukturerad intervju ....................................................................................... 14 
8.3. Urval .............................................................................................................................. 14 

8.3.1. Presentation av informanter .................................................................................... 15 
8.4. Etiska övervägande ....................................................................................................... 15 

9. Metoddiskussion ................................................................................................................. 16 
9.1. Generaliserbarhet .......................................................................................................... 16 
9.2. Trovärdighet .................................................................................................................. 16 
9.3. Reflektion över studieprocess och studiedesign............................................................ 17 

10. Resultat ............................................................................................................................. 17 
10.1. Styrdokument på nationell och kommunal nivå .......................................................... 18 

10.1.1. Lagen om etableringsinsatser ............................................................................... 18 



10.1.2. Kommunal plan .................................................................................................... 18 
10.1.3. Analyskommentar ................................................................................................. 19 

10.2. Intervjuer-strategisk nivå............................................................................................. 19 
10.2.1. Planering och aktivitet för hälsofrämjande integration ........................................ 19 
10.2.2. En länkande funktion ............................................................................................ 20 
10.2.3. Mångfacetterat uppdrag och gränssättning ........................................................... 21 
10.2.4. Dagens behov och framtidsutveckling ................................................................. 22 
10.2.5. Hälsofrämjande effekter ....................................................................................... 22 
10.2.6. Analyskommentar ................................................................................................. 23 

10.3. Intervjuer-operativ nivå ............................................................................................... 24 
10.3.1. Identifiera och tillmötesgå behov ......................................................................... 24 
10.3.2. Att guida mellan kulturer ...................................................................................... 25 
10.3.3. Lärande genom daglig verksamhet ....................................................................... 25 
10.3.4. Hälsofrämjande effekter ....................................................................................... 27 
10.3.5. Analyskommentar ................................................................................................. 27 

11.  Slutdiskussion .................................................................................................................. 29 
11.1. Gemensam diskussion ................................................................................................. 29 
11.2. Individuell diskussion - Emelie ................................................................................... 33 
11.3. Individuell diskussion - Jennifer ................................................................................. 35 

12.  Referenser ........................................................................................................................ 36 

13.  Bilagor .............................................................................................................................. 40 
13.1. Bilaga 1 - Brev till intervjupersonerna ........................................................................ 40 
13.2. Bilaga 2 - Samtyckesbrev ............................................................................................ 41 
13.3. Bilaga 3 - Intervjuguide - Samhällsvägledare ............................................................. 43 
13.4. Bilaga 4 - Intervjuguide - Strategisk nivå ................................................................... 44 

 
  



1. Inledning 
År 2010 antogs en ny lag om etableringsinsatser för nyanlända (2010:197) i Sverige. Denna 
etableringsreform innebar bland annat bestämmelser om insatser och ansvarsfördelning för att 
underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbetslivet. En påföljd var att 
Arbetsförmedlingen gavs ansvaret för nyanländas samhällsetablering, för att samordna jämlik 
etablering i Sverige. Tidigare hade varje kommun ansvar för de nyanlända som blev 
placerade i kommunerna. Kommunen där föreliggande studie genomfördes, 
uppmärksammade att familje- och barnperspektivet samt hälsoperspektivet hamnade i 
bakgrunden eftersom Arbetsförmedlingens fokus ligger på arbetsmarknaden. Med anledning 
av de nya villkoren i etableringsreformen, behövdes en länk mellan nyanlända, 
arbetsmarknaden och myndigheter. Dessa organisationer är uppbyggda i vertikal funktion där 
kontakt sker inom sin verksamhet, vilket gör att vissa ärenden hamnar mellan olika 
verksamheter. En lateral samordning skulle förenkla övergångarna och bredda kunskapen om 
varandras områden (Bolman & Deal, 2012). Ett projekt startades för att främja och underlätta 
samhällsintegrationen där även nya uppdrag och behov av nya yrkesroller uppstod. Landets 
kommuner har valt olika strategier för att arbeta med integration och för att skapa “länkar” 
mellan olika samhällsfunktioner som nyanlända kommer i kontakt med. I kommunen där 
studien genomfördes, anställdes en så kallad samhällsvägledare med brobyggarfunktion. 
Kommunen arbetar för tillfället med ett projekt vars syfte är att skapa ökade förutsättningar 
för jämlik hälsa bland nyanlända familjer och andra utrikesfödda. Projektet startades på grund 
av nya förutsättningar i och med den tidigare nämnda etableringsreformen. Med jämlik hälsa 
menas att alla människor ska få möjlighet att ta del av de resurser som samhället erbjuder, 
och genom dessa resurser ska nyanländas möjlighet till delaktighet och egenmakt öka1.  
 
Samhällsvägledarnas uppgift är att arbeta med integrationsprocesser utifrån ett 
1helhetsperspektiv där familje- och barnperspektivet likväl som hälsoperspektivet främjas. I 
projektet har funktionen “brobyggare” funnits för samhällsvägledarna i ett års tid, där fem 
personer (när studien genomfördes) arbetar aktivt i frågan. Samhällsvägledarna ska möta 
behovet som finns hos nyanlända, bland annat genom att öka förståelsen mellan olika 
kulturer. På så vis arbetar samhällsvägledarna mot olika aktörer inom kommunen. Till 
exempel samverkar de med förskola, skola, medborgarcenter, socialtjänst och föreningar1.  
 

”Målet för samhällsvägledarna är att göra samhället tillgängligt för alla.” 
Informationssamtal 21 

 
Rollen “brobyggare” finns även i andra kommuner och verksamheter, dock kan deras 
funktioner och målgrupper variera. Exempelvis har pilotprojekt genomförts i Luleå̊, 
Linköping, Helsingborg och Göteborg. Flera av dessa integrationsprojekt var enbart 
fokuserade på att stödja integration för romer (Skolverket, u.å.). 
  

1 Informationssamtal 2, den 17 mars 2017 (Från tidigare pilotstudie) 
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2. Centrala Begrepp 
I denna del kommer en presentation av de begrepp som är centrala i uppsatsen. Dessa 
begrepp kommer även bidra till en större förståelse för läsaren. 
 
 
2.1. Samhällsvägledare 
En samhällsvägledare utgår från respektive mötesplats och/eller ute i samhället. Uppdraget 
går ut på att vägleda de i behov inom olika livsområden, för att ge invånare rätt sorts 
samhällsservice där specialistkompetens finns. De verkar även som kulturtolk, brobyggare, 
stöd i enklare översättning, förklara vissa blanketter, stöd i att boka tid, tipsa och ge stöd i var 
arbete kan sökas med mera. Samhällsvägledaren skapar även aktiviteter och utvecklar 
verksamheten utifrån behov, samt deltar även i projekt som samverkar med andra aktörer 
exempelvis inom den idéburna sektorn (Blindad)*2. 
 
2.2. Mötesplats 
En ”mötesplats” är en verksamhet i kommunen som skapats med syfte att bryta utanförskap, 
och finns för att vägleda och stötta besökarna med bland annat att hitta vägar in i samhället. 
Förutom en fikastund erbjuds olika aktiviteter och kurser. Hjälp finns att få i behov med att 
söka arbete, betala räkningar eller hjälp med att förklara papper och eventuella funderingar. 
Datorer finns till förfogande för besökarna och de kan få hjälp med vissa migrationsärenden3.  
 
2.3. Nyanlända 
På grund av flyktingskäl eller av andra skyddsskäl söker sig personer in till ett annat land. 
Benämningen nyanländ är en person “som är mottagen i en kommun och beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning” (Migrationsverket, 2016). Anhöriga anses också som 
nyanlända och en person är nyanländ så länge lagen om etableringsinsatser omfattar 
personen. Detta kan innebära två till tre år (Ibid). 
  

2 Konfidentiell för att inte avslöja kommunens identitet 
 
3 Informationssamtal 1, den 15 februari 2017 (Från tidigare pilotstudie) 
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3. Bakgrund 
Invandringen till Sverige har ökat markant de senaste åren. En bidragande faktor till detta är 
att människor söker sig från krigsdrabbade länder som till exempel Syrien, Afghanistan och 
Somalia (SCB, 2017). År 2016 invandrade 163 005 personer jämfört med invandringen 2012 
som var 103 059 personer (Ibid). Således ökar också antalet asylsökande och 2016 fick 69 
682 personer beslut om asyl i Sverige (Migrationsverket, 2017).  
 
3.1. Integration 
Enligt Nationalencyklopedin, NE, betyder integration att samhällen förenas med varandra för 
att skapa större enheter. Det bygger på att medlemmarna i de olika samhällena delar värden 
som de förvärvat genom skola, religion eller massmedia. NE beskriver också att begreppet 
integration används för att beteckna sociala processer inom internationell migration och 
etniska relationer. Begreppet kan exempelvis användas för etniska gruppers invandring, hur 
de slussas in och blir delaktiga i samhället de flyttat till. Slutligen menar NE att termen 
integration kan ha olika betydelser för hur den används, därmed bör definitionen bestämmas 
utefter användandet (NE, u.å.). 
 
Enligt José Diaz (1996) är integration ett mångfacetterat begrepp som behöver belysas utifrån 
flera aspekter. 1975 karaktäriserades en invandrarmodell i Sverige, vars riktlinjer innefattar 
kombinationen av två målsättningar: “bevarandet av etnisk identitet och kulturarv samt 
deltagande i samhällslivet på lika villkor med infödd befolkning” (Diaz, 1996, s. 73). Det är 
tre ledande principer i invandrarmodellen som berörs där likvärdiga villkor ska råda, 
bevarandet av kulturell mångfald där valfrihet ges till individen, samt politiskt deltagande och 
tolerans där syftet är samverkan. Detta ska leda till att de nyanlända uppnår delvis eller full 
jämlikhet med invånarna i landet. Vilket menas deltagande i olika sammanhang som av 
sociala relationer, boendeförhållanden, arbete och politik. Slutligen ger detta tillstånd och 
process uttryck för integration. Integration betyder således tillgång till samhället där 
ekonomisk verksamhet, möjlighet till utbildning, bostad, välfärds-fördelar med mera finns. 
Dock ska detta ses som en mångfacetterad social företeelse, och kan analyseras och definieras 
beroende på i vilket förhållande det ställs inför (Ibid). 
 
Övergripande mål för den svenska integrationspolitiken är “Lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Regeringskansliet, 2009). Att 
driva en politik som skapar möjligheter för egen försörjning och egenmakt, antas underlätta 
en snabbare integrering i samhället för nyanlända (Ibid). 
 
3.2. Etableringsreformen 
Etableringsreformen utgår från den lag (2010:197) om etableringsinsatser som trädde i kraft 1 
december 2010 (Sveriges riksdag, u.å.). Reformen innebar att Arbetsförmedlingen övertog 
samordningen samt ansvaret för nyanlända i åldrarna 20-65 år, ett ansvar som tidigare låg på 
kommunerna. Syftet med reformen var att påskynda och underlätta etableringsprocessen in i 
arbetslivet för nyanlända genom en så kallad etableringsplan. Etableringsplanen ska främja 
samarbetet mellan olika aktörer som myndigheter och kommuner, där de ska stödja den 
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nyanlände genom att exempelvis hitta arbete, bostad, barnomsorg, utbildning, praktikplats 
och försörjning. I samband med reformen övertog Arbetsförmedling ansvaret för de 
nyanländas kommunplacering från Migrationsverket (Arbetsförmedlingen 2015). 
 
Arbetsförmedlingen ska träda in så fort den nyanlända fått beviljat uppehållstillstånd och 
anordna etableringssamtal. Under detta samtal ska etableringsplanen utarbetas där individens 
egenskaper och preferenser ska visas hänsyn. Därefter upprättas planen så fort individen 
blivit placerad i en kommun eller högst efter ett år. För att på bästa sätt påskynda etableringen 
in i arbetslivet, innehåller etableringsplanen undervisning i svenska för invandrare (SFI), 
samhällsorientering samt andra främjande aktiviteter. Efter upprättningen av 
etableringsplanen samt deltagande i aktiviteterna ge de nyanlända ersättning, så kallad 
etableringsersättning (Arbetsförmedlingen, 2015).  
 
Regeringen har i mars 2017 lagt en lagrådsremiss för etableringsreformen vilket innebär 
förslag till förändring av lagen, bland annat genom att öka kraven på nyanlända. Kraven 
skulle innebära ett mer aktivt deltagande i sin etableringsplan, genom arbete och studier för 
att inte riskera att förlora sin ersättning. Sammanfattningsvis innebär remissen att samma 
regler ska gälla såväl för nyanlända som övriga arbetssökande (Regeringskansliet, 2017), 
men eventuella förändringar och konsekvenser som följer av förslagen är ännu oklara vid 
genomförandet av föreliggande studie.  
 
3.3. Integrationsarbete i praktiken – exemplet Samhällsorientering 
Tidigare har integrationsarbetet i Sverige fokuserat på att ge information kring svenska 
samhället och traditioner, lagstiftning samt välfärd med mera (Vesterlind, 2016). Sedan 2010 
är samhällsorientering obligatoriskt för nyanlända som fått uppehållstillstånd, med syfte att 
underlätta för nyanlända att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Vesterlind (2016) nämner 
en problematik som funnits för socialarbetare, som håller i samhällsorientering, sedan 
reformen för flyktingmottagning år 1985. Problematiken beror på att det inte finns några 
riktlinjer i kommunerna för vem som ska arbeta med flyktingmottagandet och hur det ska 
organiseras. Varje kommun har dock ett ansvar att utveckla yrkesskicklighet som tillgodoser 
nyanländas behov. Sedan reformen infördes har nyanlända setts som en grupp som “saknar 
något” och de behöver bli omhändertagna, på grund av avsaknaden av språk- och 
samhällskunskaper (Ibid). De personer som håller i samhällsorientering ska besitta lämplig 
pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap (Sveriges riksdag, 2013). 
Länsstyrelsen har valt att kalla denna profession för samhällskommunikatörer. Vesterlind 
(2016) diskuterar samhällskommunikatörer i sin avhandling och benämner dem då som 
Cultural brokers. I avhandlingen nämns att samhällskommunikatörerna förväntas vara 
mångkunniga med kunskaper inom flera områden. Däribland förväntas de kunna ta hand om, 
förstå och utforma aktiviteter för nyanlända. Krav ställs också på deras pedagogiska 
kompetens i arbetet med aktiviteter för nyanlända och målgruppens karaktär. Utifrån sin egen 
erfarenhet ska de fungera som kulturtolkar med målet att inkludera de nyanlända i samhället. 
Här är språket ett viktigt verktyg för att få de nyanlända att känna samhörighet och att 
utvecklas (Vesterlind, 2016). 
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Samhällsorientering är en del i etableringsplanen och ska omfatta minst 60 timmar. Tanken är 
att den ska kombineras med studier, arbete och andra aktiviteter för att skynda på 
etableringen i arbetslivet. Samhällsorientering ska vara omfattande och innehålla allt från ”… 
abstrakta rättighetsprinciper över statliga institutioner och bostadssegregation till 
föräldramöten på förskolan” (Länsstyrelsen, u.å.). Varje kommun har ansvar för att alla 
nyanlända ska få ta del av samhällsorientering på sitt modersmål, vissa teman är bestämda på 
förhand (exempelvis att komma till Sverige, att bilda familj och leva med barn i Sverige och 
att vårda sin hälsa i Sverige) (Sveriges riksdag, 2013). 
 
Länsstyrelsen har ansvar för uppföljning och redovisning av varje kommuns 
samhällsorientering, dessutom ska de fungera som ett stöd för att främja samverkan mellan 
kommuner när det gäller samhällsorientering (Sveriges riksdag, 2013). 
 
3.4. Organisationsstyrning 
I de flesta organisationer och offentliga verksamheter råder en vertikal samordning (Bolman 
& Deal, 2012). Det betyder att på högre nivåer i organisationen kontrolleras och samordnas 
medarbetarna på operativ nivå via formell makt, planerings- och kontrollsystem, regler och 
policy. Personer med formell makt är bland annat chefer, de besitter ansvaret för att 
verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål. Regler och policy begränsar i sin tur 
handlingsfriheten för att istället bidra med förutsägbarhet och enhetlighet i verksamheten. 
Tanken är att situationer som liknar varandra ska hanteras på enhetligt sätt, så att 
organisationen hindrar personlig eller politisk verkan att stå i vägen för målet, 
“partikularism” (Perrow, 1986, se Bolman & Deal, 2012, s. 83). Detta för att till exempel 
samma ärende inte ska gynna den mer privilegierade individen. När det kommer till 
planerings- och kontrollsystem, ger det tillgång till information på alla nivåer inom 
organisationshierarkin om bland annat uppsatta mål. Detta förstärker chefernas möjlighet att 
kontrollera arbetsinsatser och utfall (Bolman & Deal, 2012).  
 
När vertikal samordning inte fungerar uppstår ett tomrum. Det kan inträffa exempelvis när 
specialiserade funktioner och avgränsade myndigheter arbetar parallellt med delvis olika mål. 
Detta arbetssätt gör att medborgare, i detta fall den nyanlände, kan behöva stöd i ärenden vid 
kontakt med enskilda myndigheter och andra verksamheter eller med ärenden som berör flera 
olika myndigheter. Laterala tekniker har då utvecklats som samordningsfunktioner, formella 
och informella möten, matrisstrukturer och nätverksorganisationer. Dessa är oftast till 
skillnad från maktbaserade regler och system, mindre formaliserade och mer flexibla. Lateral 
samordning är ofta effektiv då det är en enklare och en snabbare form av samordning. Viktiga 
delar inom laterala samordningar är informell kommunikation och formella möten (Bolman 
& Deal, 2012). 
 
4. Problemformulering 
På grund av de förändringar som etableringsreformen medförde, har ansvaret för migranters 
etablering fördelats på olika aktörer där Arbetsförmedlingen fått det primära ansvaret. Då 
Arbetsförmedlingen fokuserar på arbetsmarknaden, har detta lett till att såväl familje- och 
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barnperspektivet som hälsoperspektivet blivit förbisett. I och med detta har behovet av en 
länk mellan arbetsmarknaden, myndigheter, migranterna och kommunen identifierats. En del 
kommuner har anställt personal vars uppdrag är att fungera som en brobyggare mellan dessa 
verksamheter. Kommunen där studien genomfördes har valt att kalla dem för 
samhällsvägledare. 
 
Samhällsvägledare arbetar med integrationsprocesser där en så kallad brobyggarroll ingår. 
Deras arbete syftar till att vägleda och stötta nyanlända in i svenska samhället. Denna 
yrkesgrupp i integrations- och hälsofrämjande arbete är ny och finns sen ett år tillbaka i 
kommunen. Vilka kunskaper som behövs i rollen är delvis okänt då yrkesgruppen etableras 
genom sina handlingar, eftersom en klar arbetsbeskrivning inte funnits från start. 
Integrationsarbetet arrangeras olika i landet vilket gör att övergripande mål av integrationen 
berörs men utformningen av själva arbetet ser olika ut. Utifrån dokumentanalys och 
intervjuer med samhällsvägledare och ansvariga, vill studien undersöka förutsättningar för 
integrationsarbetet och samhällsvägledarens yrkesutveckling. 
 
5. Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att undersöka förutsättningarna för integrationsarbetet i 
kommunen och samhällsvägledarnas yrkesroll och utveckling av professionell kunskap i 
deras hälsofrämjande integrationsarbete. Specifika frågeställningar för studien är: 
 
Hur arbetar kommunen med integration och vilka förutsättningar beskrivs i centrala policys? 
Hur utvecklar samhällsvägledaren professionell kunskap? 
Vilka utmaningar stöter en samhällsvägledare på i sin yrkesroll? 
Hur arbetar samhällsvägledarna hälsofrämjande för nyanlända? 
 
För att besvara detta syfte har analys av nationella och kommunala styrdokument, intervjuer 
med samhällsvägledare samt ansvariga på strategisk nivå i kommunen genomförts. 
 
6. Teoretisk referensram 
I denna del presenteras de teorier som ligger till grund för kommande analysarbete.  
 
6.1. Perspektiv på kunskap och lärprocesser i arbetslivet 
Offentliga organisationer är ofta uppbyggda med att hålla rutiner, stabilitet och att balans 
råder. Förändringar utgör således en utmaning som kan vara ansträngande då det skapar 
obalans. Arbetsintegrerat lärande ligger centralt i begreppet förändring. I samhället är snabba 
förändringar vanligt som kan tvinga fram beslut som ännu inte mognat för situationen. 
Tjänster kan tillkomma som anses viktiga för vårt uppehälle (Lagrosen, 2010). Enligt Haydu 
(1998) anses starten med ett nytt beteende ge spridning för ett kollektivt lärande. Utifrån det 
sker ett organisatoriskt lärande när fler ansluter sig, till exempel vid en ny 
organisationsmodell (Haydu, 1998, se Lagrosen, 2010, s. 49). Lärandet sker således när den 
gamla modellen överges för att ersättas med en ny. Vidare blir modellen ifrågasatt när den 
inte längre gagnar verksamheten och ger då möjlighet till en ny förändring. Detta ligger nära 
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arbetsintegrerat lärande då “erfarenhetsbaserat lärande på arbetsplatser där både individen 
och omgivningen påverkar och påverkas” (Thång, 2004, se Lagrosen, 2010, s. 50).  
 
Uppfattningen om lärande i arbetet tolkas ofta som en social aktivitet, individen socialiseras 
till en viss kultur och norm som gäller på arbetsplatsen i informella lärandeprocesser (Lave & 
Wenger, 1991, se Lagrosen, 2010, s. 37). Illeris (2004) påpekar även att det är individens 
individuella, psykologiska och kognitiva processer som involveras. Lärandeprocesserna i 
arbetet påverkas även av den teknisk-organisatoriska miljön, vilket innefattar bland annat 
policys och riktlinjer som sätter ramar för både arbete och lärande. Lärande i arbetet är 
således en integrerad process av individens individuella lärandekapacitet, socialt deltagande i 
arbetsgemenskapen samt den teknisk-organisatoriska miljön (Illeris, 2004, se Lagrosen, 2010, 
s. 37).  
 

”Människan har kapacitet för och är konstruerad för en kontinuerlig inlärning under hela 
sin levnad.” 

(Hacker, 1980, citerad i Lagrosen, 2010, s. 38). 
 
Dewey diskuterar hur lärprocessen sker via kommunikation och praktik. Hans syn på lärande 
figureras av “Learning by doing” som menar att en person lär genom sitt agerande i praktiken 
och utvecklar på så sätt kunskap (Dewey, 1999, s. 231). För människans utvecklingsförmåga 
behövs det att individen söker aktivt efter information och lär sig strategier för att behålla den 
nyfunna kunskapen. Detta ökar även och förbättrar de mänskliga inlärningsfunktionerna för 
fortsatt lärande.  
 
6.1.1. Informellt lärande på arbetsplatsen 
Informellt lärande är det lärande som sker i mellanrummen av olika aktiviteter lärande från 
andra människor och samspel av att lära från erfarenheter som förvärvas genom att till 
exempel utföra arbetsuppgifter (Eraut, 2004). Informellt lärande står för en frihet till lärande 
och är flexibel för individen, framförallt då denna äger rum i vardagslivet eller via 
arbetsplatsen. Ett formellt lärande sker främst via ett planerat och målinriktat lärande, 
exempelvis utbildningar och kurser (Ibid). 
 
I Erauts (2004) studie av lärande på arbetsplatsen, fann han att personalens lärande, 
(framförallt under sitt första år som anställd) var av informell karaktär. Detta är en 
kombination att lära av andra människor samt personliga erfarenheter. Vad det är som blir 
lärt omfattar inte bara allmänt vedertagen kunskap utan även den dagliga kunskap om 
människor och situationer. Kunnandet i form av färdigheter och i praktik, minnen av 
händelser, självkännedom, attityder och känslor. Vad som blir lärt är resultatet av hur 
kunskapen används. Beroende på vad som fokuseras på kan färdigheter betraktas både som 
en form av kulturell kunskap och en form av personlig kunskap. Eraut lyfter fyra huvudtyper 
av arbetsaktiviteter som regelbundet ger upphov till lärande: 
 

● Deltagande i gruppaktiviteter. Omfattar grupparbeten som strävar mot ett gemensamt 
mål. Grupper sammansätts ofta för ett speciellt ändamål som utveckling eller översyn 
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av t.ex. policy och/eller externa förändringar. 
● Arbeta tillsammans med andra. Ger möjlighet att observera och lyssna på andra i 

jobbet och till att delta i aktiviteter. Detta leder därmed till att lära sig nya metoder 
och nya perspektiv, att bli medveten om olika typer av kunskaper och expertis, och 
uppmärksamma andras kunskaper. 

● Hantera utmanande uppgifter. Vilket kräver lärande-på-jobbet arbete, och om det är 
under stöd och blir framgångsrikt leder det till ökad motivation och självsäkerhet. 

● Arbeta med kunder. Innebär också att man lär sig (1) om klienten, (2) från vilken 
aspekt klienten har problem eller önskan och, (3) nya idéer som kan uppstå från deras 
konsultation. 

(Eraut, 2004, s. 266-267). 
 
6.2. Professioner 
Lagarna styrde tidigare hur det professionella arbetet med klienter skulle se ut. Lagstiftningen 
har ändrats och resulterat i större inflytande av insatser, vilket gör att behov kan 
tillfredsställas i bättre omfattning (Svensson, 2011). För att förstå professioner så måste 
hänsyn tas till de sammanhang i samhället som de verkar inom. Enligt Brante (2009) finns det 
svårigheter i att ta fram en specifik definition av begreppet, då det är komplicerat att 
specificera gemensamheter och skillnader professioner emellan. Själva begreppet 
professioner har således en rad olika definitioner beroende på vem som gör den (Brante, 
2009). Tidigare ansågs det att en universitetsutbildning krävdes för att ses som en profession. 
Detta har på senare år ändrats i och med att utbuden av yrkesutbildningar på universiteten 
ökat. Det har lett till att nya yrken formats och de tidigare “sanna” professionerna blivit mer 
otydliga (Brante, 2009). 
 
Varje professionell har en skyldighet att följa de riktlinjer och yrkesetiska regler som 
eventuellt ingår i yrkesorganisationen. Enligt Svensson har den professionelle större ansvar 
och även frihet inom ramarna som ryms i yrket (Svensson, 2011). De professioner som anses 
som framgångsrika är de som besitter starkt förtroende baserat på den allmänna uppfattningen 
om verksamhetens betydelse och svårigheter. Detta förtroende bibehålls och stärks dels av 
professioners förhållningssätt till sin yrkesintegritet. Men också av diskretionen, genom 
lojaliteten de professionella emellan samt deras osjälviska hållning gentemot klienten. 
Förtroendet för personalgruppen är viktigt för en profession. Även tilliten är betydande för 
professionen då det är den som sammanbinder den professionelle med sina klienter eller med 
samhället (Brante, 2009).  
 
Vidare utgör yrkes professionella en viktig funktion för samhället i stort eftersom de “...står 
för de viktigaste innovationerna inom områden som teknik, hälsa, organisation ekonomi, 
vetenskap” (Brante, 2009, s. 15). För att förstå den generella samhällsutvecklingen samt den 
betydande dynamiken i samhället på både organisations- och interaktionsnivå är profession 
som begrepp och fenomen väsentlig. Den kunskap som professioner besitter är att de är 
bärare av kunskapssystem med en stark förmåga till att “tänka utanför boxen”. Inom de 
professionellas kompetensområde kan de fånga upp och inkludera nya problem i sitt arbete. 
Detta innebär att de kan utvidga sin kompetens genom att upptäcka nya problemområden som 
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de behöver arbeta med. Brante nämner också utbytbarhet i samband med professioner och 
menar att yrkesgruppers färdigheter och kompetens inte ska skilja mellan de professionella 
utan att alla besitter samma kunskap och är i en mening utbytbara mot vem som helst inom 
samma yrkesgrupp (Brante, 2009).  
 
Ett uttryck för nya yrken under framväxt är preprofessioner. Yrken och utbildningar som 
ingår i detta begrepp är sådana som nyligen etablerat sig i forskning och utbildning, främst 
vid högskolor som anser sig vara professonslärosäten (Borås, Malmö, Växjö) (Brante, 2009). 
Preprofessioner kan ses som en heterogen grupp av yrken, detta eftersom flertalet olika 
yrkesinriktningar ingår i begreppet. En del av dessa yrken ses som egna professioner, där 
vissa har målet att nischa in sig inom befintliga områden, andra är tänkta att svara på behovet 
som uppstått i och med förändringar i samhället. Brante (2009) menar att många av 
preprofessionerna är relativt oorganiserade och att vissa av dem kommer troligen att 
misslyckas, något att ha i åtanke är dock att även medicin och ingenjörskonst också en gång 
varit preprofessioner (Brante, 2009). Vidare diskuterar Brante (2013) preprofessioner i senare 
studier, där pekar han på att det finns ett ökande behov av preprofessioner och dess kunskap, 
bland annat genom ett behov av större expertis i yrkesutövandet för att kunna hantera 
migration i samhället (Brante, 2013). Enskilda initiativ och partnerskap kan vidareutvecklas 
till att preprofessioner uppstår men de kan också formas utifrån, då vanligen av stat, 
landsting, eller kommun för att passa in i en större byråkrati (Brante, 2009). 
 
 
6.3. Stödjande miljöer 
För att underlätta integrationsarbetet för de anställda, ska kommunen ansvara för stödjande 
miljöer. Dessa underlättar möjligheten för samhällsintegration för såväl nyanlända som stöd 
och trygghet för kommunens invånare. Winroth och Rydqvist påtalar att individens hälsa och 
välmående påverkas av stödjande miljöer. Det menas den omgivning som en individ har 
omkring sig, såväl fysisk som psykisk, exempel på stödjande miljöer är boende, arbetet, 
skola, service och fritid och samhället (Winroth & Rydqvist, 2008). 
 

”Stödjande miljöer kan illustreras med t ex möjligheter att dansa. För att kunna dansa 
krävs dels personliga färdigheter men också̊ gynnsamma betingelser. En lokal, någon att 
dansa med och också̊ tillgång till musik.” 

(Haglund, 1996, s.10).  
 
Stödjande miljöer för hälsa i folkhälso-sammanhang, är enligt Haglund vår omgivnings 
fysiska och sociala aspekter. Likt Winroth och Rydqvist nämner Haglund, att detta 
exempelvis inkluderar var människor bor, deras lokalsamhälle och där de arbetar, dock 
tydliggör Haglund genom att säga “...andliga, sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och 
ideologiska dimensioner” (Haglund, 1996, s. 16) som alla ingår i begreppet. Vidare nämner 
Haglund att i stödjande miljö ingår också aspekter såsom levnadsresurser och hur inflytande 
kan fås tillgång till. Arbete med stödjande miljöer har sitt fokus i hälsotänkande och 
hälsofrämjande möjligheter i det vardagliga livet. Dessutom inriktas arbetet till att skapa en 
helhetssyn som utgår ifrån individens perspektiv, där de faktorer som påverkar individens 
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beteende tas i beaktning. Genom att arbeta utifrån individens miljö, samt att ta hänsyn till 
andra faktorer som är betydande för individens hälsobeteende (där även andra aktörer kan 
främja hälsoarbetet) är det lättare att fastställa problemet och därifrån göra en ändring. 
Slutligen påtalar Haglund att i det hälsofrämjande arbetet utgör stödjande miljöer en av 
nyckelpunkterna. Han menar att hälsa inte kan ses ensamt utan att det i högsta grad påverkas 
av de villkor som råder i den miljö individen eller gruppen lever (Haglund, 1996).  
 
Winroth och Rydqvist (2008) diskuterar sociala faktorer som är en annan central aspekt i 
stödjande miljöer. Att individen formas med hjälp av andra individers och gruppers 
värderingar, attityder, beteenden och kunskaper. De påtalar att familjen är en central roll, men 
även andra människor och grupper såsom skola samt arbetsliv påverkar individen. Således är 
det sociala nätverket en betydande resurs för individens utveckling men också för hur väl 
personen kan hantera stress. Andra fördelar är att individen kan uppleva förtroende för och få 
stöd av personer i sitt sociala nätverk, vilket hjälper individen att ta sig igenom svåra 
situationer. Att ingå i en grupp är ett starkt mänskligt behov enligt Winroth och Rydqvist 
(2008), där individen kan känna trygghet och tillhörighet. Genom att ingå i grupper kan 
individen också få möjlighet till social kontakt och där bygga upp sitt sociala nätverk. I varje 
grupp intar människor olika roller, dessa roller är knutna till förväntningar. Genom att ingå i 
en grupp där det finns förväntningar underlättar för individen i samspelet i samhället 
(Winroth & Rydqvist, 2008).  
 
6.3.1. KASAM 
Stödjande miljöer ger förutsättningar för att befolkningen ska känna en känsla av 
sammanhang. Just därför att stödjande miljöer ska verka för samhällets bästa på allas villkor. 
Vidare är känsla av sammanhang ett begrepp myntat ur salutogenes. Det är en livsorientering 
som ser livet som sammanhängande, strukturerat och meningsfullt. KASAM är förmågan att 
identifiera de inre och yttre resurser som främjar hälsa och välbefinnande (Eriksson (red). 
2015). Begreppet består av tre dimensioner, begriplighet som syftar på i vilken utsträckning 
de inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt begripliga, och att de stimuli som möts 
är förutsägbara eller går att förklara. Hanterbarhet som syftar till de resurser som står till 
förfogande för att kunna möta de krav som ställs av stimuli. Meningsfullhet, står för 
motivation. Vilken utsträckning som livet har en känslomässig innebörd, områden i livet som 
är värd att investera tid i (Antonovsky, 2005). 
 
7. Tidigare forskning  
Integrationsarbetet är i ständig förändring och likaså samhället, dels på grund av den ökade 
migrationen samt ändrade mönster av rörelser över landsgränserna. Nyligen gjorda studier 
visar att socialarbetare möter nya sammanhang av mångfald som kräver ny kunskap för att 
hantera detta på bästa sätt. För att kunna hantera dessa dilemman som stöts på måste vi förstå 
vad som utgör kunskapsbasen för integrationsarbetet, och hur detta kan tillämpas i det dagliga 
arbetet med integration (Vesterlind & Winman, 2015). 
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7.1. Organisationers påverkan till informellt lärande på arbetsplatsen 
Enligt Jeon och Kims (2012) artikel skriver O´Leonard (2008) att organisationer behöver 
snabba, kreativa och effektiva sätt att kunna anpassa sig till den globala konkurrensen de står 
inför. Vidare menar O´Leonard (2008) att det formella lärandet står i fokus för att förbättra 
medarbetarnas kunskaper och färdigheter (O´Leonard 2008, se Jeon & Kim, 2012, s. 1). 1997 
kom en rapport av Michaels, Handfield och Axelrod som visade att 70 procent av 
arbetslivsinlärningen sker via arbetslivserfarenheter som anses ligga utanför det formella 
lärandet (Jeon & Kim, 2012, s. 1). Även om organisationer erkänt ett behov av att skapa en 
arbetsmiljö som uppmuntrar olika former av informellt lärande, är området hur den 
organisatoriska miljön kan förbättra informellt lärande inte så beforskad (Ellinger 2005, 
Marsick & Volpe 1999, Skule 2004, se Jeon & Kim, 2012, s. 2). 
 
Jeon och Kim (2012) utförde en studie där syftet var att undersöka förhållandet mellan 
organisatoriska faktorer, arbetsfaktorer och effektiviteten av informellt lärande. Deras resultat 
stödde hypotesen om ett positivt förhållande mellan organisatoriska faktorer och 
effektiviteten av två typer av informellt lärande. Det ena var lärandet genom interaktion och 
det andra var lärande genom praktik, att göra. Resultatet visade också att effekten av 
informellt lärande ökade om kommunikationen bland anställda var öppen. Informellt lärande 
påverkade också genom individuell inlärning om arbetsuppdraget ger rutin som upprepade 
uppgifter eller att individen ständigt ställdes inför nya situationer. Vidare visade resultatet 
från Jeon och Kim (2012) studie att när de anställda delade sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter kunde ett informellt lärande ta vid om organisationer verkade för öppen 
kommunikation. Det verkade också som de anställda tenderade att vara motiverade till att 
förbättra sina kunskaper och erfarenheter genom att lära sig i praktiken inför utmanande 
uppgifter och situationer. Resultatet visade också att innovationsinriktade kulturer inom 
organisationer inte stödde hypotesen om att det skulle vara en organisationsfaktor och 
effektivitet till informellt lärande. Enligt Lundvall (2010) kan det bero på om överdriven 
fokus läggs på innovation i organisationen för sina medarbetare, kan det leda till misstro och 
försvar hos anställda (Lundvall, 2010 se Jeon & Kim, 2012, s. 13). Enligt Jeon och Kim 
skulle framtida forskning inom informellt lärande kunna undersöka hur ett system kan skapas 
som kan användas för att bedöma effektiviteten av informellt lärande (Jeon & Kim, 2012). 
 
7.2. Professionell kunskap i integrationsarbetet 
I en avhandling skriven av Vesterlind (2016) var syftet att “bidra till förståelse av den 
professionella kunskap som utvecklas i aktiviteter som syftar till att stödja nyligen anlända 
invandrare i Sverige” (Vesterlind, 2016, s. vii). Vesterlind diskuterar den grundläggande 
pedagogiska processen av professionell kunskap, som en kapacitet att skapa broar mellan 
kulturella system. Det viktiga blir att synliggöra kunskapen i vad det krävs för att ”göra det 
de gör” (Vesterlind, 2016, s. vi). För att skapa kulturella broar behövs samarbete och 
förtroende där det handlar om att komma överens om hur möjligheter och ansvar kan förstås 
gemensamt. För att stödja samhällskommunikatörerna behövs standardiseringssträvande som 
ska fungera som en kvalitetssäkring. Det krävs således en infrastruktur som kan möta behovet 
i arbetet med integration (Vesterlind, 2016). 
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Vesterlinds avhandling tar sin utgångspunkt i de professionella som arbetar med integration. 
Studien är utförd i Sverige med fokus på personalens arbete på en integrationsenhet. Fokus är 
i vilken kunskap som involveras när personalen interagerar, vilket i studien kallas för 
professionell dialog. Vidare beskrivs att yrkesskicklighet och yrkeskunskap är att agera där 
du vet vad du gör. Dialog är en väg att korsa gränser och är en avgörande aspekt i fortsatt 
arbete. I analysen av studien ligger fokus på att identifiera mönster av interaktion och 
beskriva hur personalen interagerar med nyanlända. Resultatet beskriver att dialog är en 
förutsättning för interaktionen. Genom dialogen fås förståelse av olika åsikter och 
erfarenheter för att slutligen överbrygga klyftan mellan olika normer och värderingar 
(Vesterlind & Winman, 2015). 
 
7.3. Socialarbetares integrationsarbete 
Utifrån ett internationellt perspektiv har Sverige med sin demokrati sedan decennier byggt 
upp en fungerande välfärd (Eliassi, 2015). Här kommer socialarbetaren in som en länk mellan 
välfärdsstaten och migranten för att minska diskrimineringen och underlätta för nyanländas 
integrering. Eliassis (2015) har studerat sociala problem som socialarbetare (inom 
socialtjänsten) stöter på. Den främsta utmaningen var kulturella skillnader där kultur om “vi” 
och “dem” konstruerades, samt svårigheten med språk då få kunde svenska och saknade 
kunskap för det nya samhället. Även otillräcklig barnuppfostran, barnmisshandel, 
könsrelaterat våld, ojämlikhet mellan könen, (man-kvinna) funktionsnedsättningar och 
tvångsäktenskap dök upp som problematik. Även om socialarbetare sa sig arbeta 
öppensinnat, för att lära sig om kulturella skillnader, skapas det individuell rasism och 
förtryck. Detta då socialarbetare inte arbetar med att förstå och brygga mellan de olika 
kulturen. På så vis behöver socialarbetare strukturera om sitt arbete för att nå social rättvisa 
och förhindra “vi mot dem” (Ibid). 
  
7.4. Aktivitet för integration: Språkcafé baserat på kommunikation 
En aktivitet som givit positiv respons för integration av nyanlända, är kommunikations-
baserade program. Dessa har via forskning, visat på stöttning för nyanlända med att lära det 
nya språket samt integrera snabbare i samhället (Johnston, 2016). Dock saknas ofta forskning 
huruvida dessa program faktiskt underlättar för nyanlända, och hur rapporterna sedan kan 
nyttja resultatet i integrationsarbetet. Studien beskriver hur språkcafeér stöttar språkinlärning 
men även att de verkar med samhällsinformation där de diskuterar den svenska kulturen samt 
hur samhället i Sverige fungerar (Ibid). 
 
Johnston (2016) menar att platsen där dessa aktiviteter hålls har stor betydelse och att det 
finns fördelar med att programmen hålls på bibliotek eller andra publika arenor, såsom 
mötesplatser. Träffarna ger alltså deltagarna möjlighet att träffa andra i samma situation, 
därigenom skapas nya kontaktnät som i sin tur ger bra förutsättningar för lärande och 
integration. Programmets fokus ligger på språkinlärning men här diskuteras även det svenska 
samhället och kulturen. Med social integration ökar migranternas sociala nätverk och 
underlättar för deras samhällsintegration. Studiens slutsats indikerar att dessa samtals- och 
dialogprogram, kan erbjuda en praktisk lösning till följd av att invandring ger ökad upplevd 
kulturell och etnisk mångfald, för att främja integration (Johnston, 2016). 

12/44 
 



 
8. Metod och studiedesign 
Nedan presenteras de metoder samt den ansats som uppsatsen inspirerats av. Vidare kommer 
presentation också beskriva studiens tillvägagångsätt. 
 
8.1. Kvalitativ metod  
Då studieobjektet utgörs av samhällsvägledarens integrationsarbete, lämpar sig forskning som 
studerar den sociala verkligheten (Bryman, 1997). Kvalitativ metod är således en lämplig 
metod för denna typ av studie för att få en förståelse och komma närmare studieobjektet. 
Studien utgår från att ge en djupare förståelse av samhällsvägledarens utveckling i 
professionell kunskap via integrationsarbetet. 
 
8.1.1. Hermeneutisk ansats  
Hermeneutik är en förståelse- eller tolkningslära som handlar om att tolka, förstå och 
förmedla. En viktig grund i ansatsen är att betrakta helheten utifrån sina delar för att förstå 
sammanhanget (Ödman, 2016). Hermeneutik är lämpad att inspireras av när studien vill tillgå 
informanternas egna upplevelser (Fejes & Thornberg, 2009). Via denna ansats ställer sig inte 
forskaren utanför sin tidigare kunskap och erfarenheter, utan den nyttjas i förförståelse med 
att tolka och förstå det som studeras utifrån olika perspektiv (Ödman, 2016). 
Samhällsvägledarna utgör var sin viktiga del i helheten med arbetet kring 
samhällsintegrering. Det är därför av prioritet att få fördjupade kunskaper om innebörden av 
en samhällsvägledare och även inkludera data från olika nivåer för att få helheten (Ibid). 
  
Uppsatsens författare är studenter på Högskolan Väst från Hälsovetarprogrammet. Kunskap 
har förvärvats under utbildningen som har en pedagogisk grundsyn med hälsoperspektiv, 
bland annat har författarna skolats i ett holistiskt synsätt på människan. Denna syn på 
människan betyder att människan ses som en helhet utifrån fyra dimensioner, fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella (Winroth & Rydqvist, 2008). 
 
8.2. Datainsamling och analys 
Intervjuer samt dokumentanalys har genomförts som datainsamling i studien. 
Dokumentanalys valdes för att spegla den dagliga verksamheten på olika nivåer som rör 
integrationsarbetet. De tre dokumenten reglerar ansvar, prioriteringar och handlingsutrymme 
för olika nivåer av verksamheterna, vilket rör etableringsreformen och kommunens 
strategiska plan. Intresset för etableringsreformen ligger i de samhällsförändringar som skett 
med flyktingkrisen och således en ny etableringsreform. På grund av reformen uppkom 
behovet av en “brobyggare”, därför valdes dokument som rör etableringsreformen för att få 
överblick i de regler gällande nyanländas etablering. Kommunens dokument valdes där den 
föreliggande studien är genomförd och ger en överblick på de ansvar som ligger till grund för 
integrationsarbetet på strategisk- och operativ nivå. Policy och dokument reglerar ansvar och 
regler, det intressanta är att se hur detta speglar sig på de olika nivåerna. Dokumenten som rör 
etableringsreformen är reglerande för verksamheterna då det är staten som tagit fram 
dokumenten (Denscombe, 2010). Utifrån studiens syfte söktes olika teman och hur dessa 
framträdde i dokumentens text. En tematisk analys gjordes där forskarna gick igenom texten 
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var för sig och sedan tillsammans, för att få ner den i mindre enheter (Ibid). 
 
De intervjuer som genomfördes var med berörd personal inom integrationsarbetet i 
kommunen. Totalt genomfördes sju intervjuer varav två var på strategisk nivå; enhetschef 
och samordnare för integrationsenheten. Dessa intervjuades för att få helhetsbilden av deras 
arbete i kommunen och deras syfte med brobyggarverksamheten, samt deras upplevelse med 
arbetet. På operativ nivå intervjuades fem personal som arbetar med brobyggarverksamheten. 
Dessa fem är i nuläget (då studien genomfördes) de enda i kommunen med uppdraget. 
Intervjuerna delades upp mellan forskarna och informanterna intervjuades enskilt. Första 
kontakten för att nå intervjupersonerna bestod av ett informationsmejl där presentation av 
forskarna och syfte framhölls med studien. Även information om de ämnen som 
intervjufrågorna skulle beröra och en bilaga om samtyckeskrav skickades ut.  
 
Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter (totalt 320 minuters material) och spelades in via 
mobiltelefon. Efter avslutad intervju transkriberades dessa enskilt av intervjuaren som gick 
igenom de tillsammans med sin medforskare. Tillsammans skrevs resultatet ner och 
analyserades genom tematisk analys (Bryman, 2011). Resultatet bearbetades av forskarna i 
form av kondensering. Resultatet av transkriberingen skrevs ner på dator där relevanta svar 
på frågorna från samtliga informanter togs med. Tematisering gjordes med stöd i 
intervjuguiden där svaren från vissa frågor visade på gemensamt tema. Därefter fortsatte 
kondenseringen med att ytterligare få fram gemensamt tema av de svar som blivit 
tematiserade. Likheter och skillnader jämfördes mellan informanternas berättelser för att 
upptäcka nyckelteman. Samtliga berättelser och utsagor utgjorde helheten i empirin, genom 
att ta fram de delar som visade på upprepning i form av likheter och typologier. För att ha en 
trovärdighet i resultatet bibehålls bärande citat av informanternas berättelser. Slutligen 
analyserades resultatet med hjälp av vald teori och forskning (Ibid). 
 
8.2.1. Semistrukturerad intervju 
Intervjuformen som användes i studien är semistrukturerad och är delvis styrd av intervjuaren 
då den utgår från en intervjuguide (se bilaga 3-4). Denna form av intervju underlättar till 
insikt om människors åsikter, känslor och erfarenhet då semistrukturerad intervju är en 
djupgående form som ger ett rikt material för att besvara syftet (Eliasson, 2006). För att fånga 
in en bredd av områden, togs två intervjuguider fram, en till samhällsvägledarna och en till de 
ansvariga. De består av olika teman och flera frågor för att täcka in studiens frågeställningar. 
Med inspiration av hermeneutisk ansats var frågorna öppet ställda för att få informanternas 
beskrivningar och erfarenheter (Hartman, 2004). Detta ledde till att följdfrågor kunde ställas 
för vidare fördjupning. 
 
8.3. Urval 
Det huvudsakliga intresset för uppsatsen var att undersöka samhällsvägledarna och deras 
arbete. Därför består urvalet av sju informanter, varav fem samhällsvägledare och deras 
samordnare samt enhetschef. Ett totalurval har genomförts gällande samhällsvägledarna med 
brobyggarfunktion. När studien genomfördes fanns endast fem samhällsvägledare med denna 
funktion i verksamheten och det pågående projektet i kommunen. Målet var att besvara syftet 
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genom att gå på djupet och välja dessa informanter då de är nyckelpersoner (Hartman, 2004). 
De som ingår i urvalet bidrar till att nå studiens syfte och har en direkt inblick i det 
hälsofrämjande integrationsarbetet och hur samhällsvägledarna utvecklar sin kunskap 
(Denscombe, 2010). Utöver samhällsvägledarna, så intervjuades även ansvariga och 
dokument analyserades för att få en bredare förståelse för integrationsarbetet vilket leder till 
helhetsbild över studiens syfte.  
 
8.3.1. Presentation av informanter 
Informant 1: anställdes 2016 på integrationsenheten i kommunen. Uppdraget är att samordna 
integrationsarbetet i kommunen, med övergripande ansvar bland annat inom förvaltningar, 
socialtjänsten, barn- och fritidsförvaltningen. Omorganisering gjordes i samband med 
anställningen 2016, från att tidigare ingått i en annan enhet. Nya roller och funktioner har 
skapats. 
 
Informant 2: anställdes 2016 på integrationsenheten i kommunen, i samband med 
omorganisationen. Uppdraget är bland annat att vara samordnare för brobyggarna. 
 
Informant 3: från Syrien, bott i Sverige cirka tre år. Akademisk utbildning från hemlandet, 
vidareutbildad i Sverige. Det var via arbete på Arbetsförmedlingen som ledde till anställning 
på kommunens socialtjänst med anvisningar. Där blev hen tilldelad funktionen som 
brobyggare. Språkkunskaper i arabiska, svenska och goda kunskaper i engelska. 
 
Informant 4: från Iran, bott i Sverige cirka 31 år. Tvåårig högskoleutbildning från hemlandet. 
Genom sina språkkunskaper blev tolk i olika verksamheter, till exempel medborgarkontoret 
på språkservice. Via Arbetsförmedlingen anställd som samhällsvägledare på mötesplats 1, 
blev tillfrågad om att arbeta som brobyggare. Håller i samhällsorientering, föräldragrupper 
och är kultur-tolk. Språkkunskaper i kurdiska, arabiska, feyli, sorani, persiska och svenska.  
 
Informant 5: från Somalia, bott i Sverige cirka 8 år. Jobbar som modersmålslärare i 
kommunen, blev tillfrågad om brobyggarverksamheten. Utgår från socialtjänsten, verkar även 
i den somaliska-föreningen och mötesplats 1. Nattvandrar och håller i föräldraträffar. 
Språkkunskaper i somaliska, svenska, engelska, italienska och förstår lite arabiska. 
 
Informant 6: från Somalia, bott i Sverige i cirka 16 år. Jobbade som ungdomsledare, blev 
rekommenderad brobyggaruppdraget. Utgår ifrån mötesplats 1 och 2 samt nattvandrar. 
Språkkunskaper i somaliska, svenska, engelska.  
 
Informant 7: från Afghanistan, bott i Sverige cirka 4 år. Jobbade som studiehandledare i Urdu 
på skola, blev rekommenderad att söka till brobyggaruppdraget. Utgår från mötesplats 2, 
håller i dialog-grupper och nattvandrar. Språkkunskaper i urdu, persiska, dari, pashto, 
svenska och engelska.  
 
8.4. Etiska övervägande  
Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska principer för forskning inom 
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samhällsvetenskapliga och humanistiska studier. Principerna är tänkta att fungera som en 
vägledning för forskaren, så att forskningen bedrivs på ett korrekt sätt. Men i huvudsak är den 
tänkt att skydda studiedeltagarna. De fyra kraven är: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   
 
Studien har genomförts med dessa etiska krav i åtanke, och med hänsyn till studiedeltagarna 
både på strategisk nivå och på operativ nivå. Enligt informationskravet har studiedeltagarna 
informerats om studiens syfte, upplägg och urval. Dessutom har deltagarna upplysts hur 
resultatet kommer redovisas samt vem som är ansvarig för studien. Samtliga informanter har 
informerats om och givit sitt samtycke om frivilligt deltagande i studien enligt 
samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att forskarna har tystnadsplikt. Deltagarnas 
identiteter och vilken kommun studien har genomförts skrivs inte i redovisningen av 
resultatet. Data från studien får inte användas i andra sammanhang eller i annan forskning än 
för den tänkta studien om deltagarna inte gett sitt samtycke till detta, enligt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
9. Metoddiskussion 
För att få en inblick huruvida metoden kunnat ge svar åt studiens tillvägagångsätt, presenteras 
här en diskussion kring generaliserbarhet, trovärdighet och de valda metoder samt 
datainsamling. 
 
9.1. Generaliserbarhet 
För att kunna säkerställa giltighet och generaliserbarhet utöver studiens empiri har tidigare 
forskning och teorier använts som stöd. I studien har tematisering gjorts bland annat genom 
att resultatet redovisats med hjälp av begrepp och typologier som kan appliceras på andra 
studier (Tjora, 2012). 
  
Studien har genomförts på en ny yrkesroll som ännu är relativt outforskad. Dock kan 
generaliserbarheten appliceras i och med att studien kan gynna integrationsarbete i stort. 
Alltså ses studien som värdefull för vidareutveckling inom integrationsforskning då den 
hjälper till att utforska nya sätt att arbeta med integration (Denscombe, 2010).  
 
9.2. Trovärdighet  
För att studien ska ses som trovärdig behöver undersökningen mäta det som är tänkt och 
besvara forskningsfrågan (Denscombe, 2010). Empirin har bearbetats av studiens båda 
forskare, först var för sig och sedan tillsammans. Detta för att öka trovärdigheten och öka 
förståelsen av empirin, då forskarna besitter olika erfarenheter samt kan upptäcka likheter och 
skillnader. Även insamling av data har gjorts i så kallad datatriangulering, då information 
hämtats från policy och dokument samt personal på strategisk- och operativ nivå för att 
undersöka frågeställningarna ur olika perspektiv och jämföra data mellan de olika källorna. 
Forskarna har även sett till att analysen av dokument och policy använt ett tillvägagångssätt 
som presenterar ursprungliga uppgifter (Ibid).  
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9.3. Reflektion över studieprocess och studiedesign  
Initialt skickades informationsmejl ut till de tänkta informanterna för att beskriva studien och 
bjuda in till att delta, och där även vidare mejlkontakt skulle ske för bokning av intervjuerna. 
Här uppstod problematik med kontakten, då informanterna läste men inte besvarade mejlet. 
Ett mejl skickades till samordnaren veckan därpå om att påminna samt be om informanternas 
telefonnummer. Efter svar från samordnaren kunde forskarna nå de tänkta informanterna via 
telefon. Dag och tid bokades in vid första samtalet. En lärdom var att kontakt via telefon 
sannolikt hade givit snabbare respons för att boka in intervjuerna. 
 
En pilotstudie gjordes innan studien där forskarna tog del av en samhällsvägledares arbete, 
vilket givit viss förförståelse för samhällsvägledarens arbetsuppdrag. Pilotstudien gav 
inspiration och idéer till vidare undersökning samt intervjufrågor med samhällsvägledarna. 
Forskarnas tanke under intervjuerna var att få informanterna att känna sig bekväma och på så 
vis få rikare och öppnare svar. För att informanterna inte skulle behöva ta tid från deras 
arbete, intervjuades dem på arbetsplatsen.  Genom att intervjun genomfördes där informanten 
känner sig trygg, skapas förutsättningen till att vara mer avslappnad (Tjora, 2012). Dessutom 
var forskarna noga förberedda på intervjuguiden och valde att genomföra intervjuerna med en 
forskare och en informant. Detta för att lättare kunna skapa en personlig kontakt med 
informanten (Hartman, 2004).  
 
Observation som metod förkastades under studiens planering. I efterhand gjordes 
bedömningen att observationer hade kunnat fungera väl som komplettering till intervjuerna 
och dokumentanalysen. Observationer kunde ge ett mervärde då samhällsvägledarnas 
arbetsuppgifter är varierande. Genom observation får forskaren tillgång till sociala situationer 
som informanterna själva inte har tolkat, som är fallet vid intervju. Utifrån intersubjektiv 
konstruktion skulle en annan vinkel av verkligheten ges då forskarna får se vad som inträffar 
på plats (Dingwall 1997 se Tjora, 2001, s. 34-35). Detta skulle uppmärksamma interaktionen 
mellan en samhällsvägledare och nyanländ samt hur dialog och kunskap skapas (Denscombe, 
2010). 
 
En annan aspekt som forskarna eftersträvat har varit att få ett bredare perspektiv och 
förståelse för integrationsarbetet. Därför genomfördes intervjuer på både strategisk och 
operativ nivå. Då kommunens integrationsarbete är styrt av lagar och styrdokument (vilket i 
sin tur påverkar samhällsvägledarens arbete) analyserades även sådana både på nationell- och 
kommunal nivå. Dock ger detta bara en begränsad bild av denna typ av dokument och 
riktlinjer eftersom ett urval gjorts.  
 
10. Resultat 
Resultatdelen är uppdelad i tre avsnitt: i första avsnittet presenteras styrdokument på nationell 
och kommunal nivå gällande integration, andra avsnittet presenteras intervjuer med personer 
på strategisk nivå, och tredje avsnittet presenteras intervjuer med personer på operativ nivå. 
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10.1. Styrdokument på nationell och kommunal nivå  
Nedan följer presentation av de dokument som använts följt av analyskommentar. 
 
10.1.1. Lagen om etableringsinsatser  
Syftet med etableringslagen (2010:197) och dess innehåll består av att underlätta etableringen 
i arbets- och samhällslivet för nyanlända. Arbetsförmedlingen innehar det samordnande 
ansvaret att vara stödjande och pådrivande. Länsstyrelserna har samverkansansvar om 
aktiviteter för nyanlända, mellan myndigheter, företag, organisationer och kommuner. Varje 
kommun bär ansvaret att erbjuda samhällsorientering. Tystnadsplikt gäller för de som är 
verksamma i arbetet med nyanländas etablering. Anordnaren till aktiviteterna för nyanlända, 
har skyldighet att rapportera till ansvarig myndighet, för att denna ska kunna följa processen. 
Genom detta arbete eftersträvar lagen att nyanlända ska ges förutsättningar för deltagande i 
samhälls- och arbetslivet samt uppnå egenförsörjning (Sveriges riksdag, u.å.). 
 
Målet för nyanländas etablering: 
 

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

(Regeringskansliet, 2016). 
 
Kommunernas mottagande är avgörande och under asylprocessen bör insatser erbjudas för att 
underlätta och påskynda en framtida etablering. En nyckel till etablering i Sverige är arbete. 
Arbete ger egenförsörjning, förutsättningar för att utveckla det svenska språket samt 
kunskaper om samhället. Arbete i sig ökar även det sociala nätverket kring den anställde 
(Regeringskansliet, 2016). 
 
10.1.2. Kommunal plan 
En övergripande vision som kommunen presenterar i sin strategiska plan för 2015-2018 är att 
medborgarna ska må bra och ha framtidstro där lust finns att utveckla både sig själv och 
omgivningen och det ska finnas mötesplatser som inspirerar. Ett övergripande mål för 
medarbetarna är: 
 

”Medarbetarna mår väl, är delaktiga och känner stolthet över att utveckla … kommun.” 
(Blindad).  

 
Då samhället ständigt förändras formar kommunen politiken efter de behov och utmaningar 
som ges för att upprätthålla fortsatt god livskvalité. Den kommunala personalen ska verka för 
öppenhet och ses som en förebild. Detta för att medborgarna inte ska begränsas av intolerans 
och fördomar (Blindad). Kommunen strävar för en framtidsutveckling som ska utjämna 
skillnader i livsvillkor bland annat med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder samt öka integrering 
och inkludering. Arbetet som bedrivs ska även inkludera kartläggning, utredning och analys 
av verksamheter för att se över kvalitetsskillnader. Verksamheterna ska skapa förutsättningar 
för inkluderande aktiviteter, vilket beskrivs utifrån följande ståndpunkt: 
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”...alla människors rättighet att kunna delta i kultur, idrott, evenemang och 
föreningsliv…” 

(Blindad). 
 
Kommunen vill vara en attraktiv arbetsplats för personalen där de har möjlighet till att 
påverka arbetets utförande och situation (Blindad).   
 
10.1.3. Analyskommentar  
Det som framkommer i etableringslagen är synen av att arbete är en nyckel för integration, 
vilket i sin tur kräver viss typ av insatser. Kommunens förutsättningar till inkludering i 
samhället anses även här vara arbete i enlighet med etableringslagen. Ansvaret att samordna 
och driva aktiviteter hamnar på vissa myndigheter och verksamheter. Insatsernas fokus är i 
huvudsak riktade till personer i arbetsför ålder, hur barn, unga och gamla ska etablera sig i 
samhället är inget som nämns. Då varje kommun står för eget upplägg av aktiviteter blir det 
primärt att följa aktiviteternas process för att de ska nå etableringslagens mål. Om det i 
praktiken är så att nyanlända i hela landet får liknande förutsättningar till samhällsintegration 
kan ifrågasättas, då det beror på utbudet i den kommun de hamnar i. Integration är ett 
mångfacetterat begrepp och kan innebära olika beroende på kommunens kontext, då det är en 
tolkningsfråga (Diaz, 1996). Vidare beskrivs det i etableringslagen att “insatser bör erbjudas” 
men det förklarar inte hur detta ska göras för att underlätta asylprocessen för nyanlända. 
Återigen är det upp till varje kommun hur detta ska genomföras och blir därför en 
tolkningsfråga. Olika kommuner har olika intressen för integrationsarbetet, men även olika 
förutsättningar och det kommer även spegla deras erbjudanden och insatser i arbetet. I den 
kommunala rapporten beskrivs att verksamheterna ska skapa förutsättningar för inkludering i 
samhället. Regler och policy kan i sin tur begränsa handlingsfriheten genom att hindra 
personlig eller politisk verkan att stå i vägen för målet (Perrow, 1986, se Bolman & Deal, 
2012, s. 83). Det intressanta är att etableringslagen beskrivs på en abstrakt nivå vilket gör att 
handlingsutrymmet för kommunen blir relativt fritt så länge det riktas mot etableringsmålen. I 
etableringsreformen betonas i stället skyldigheter för kommunen mer än rättigheter. 
Kommunens policy belyser rättigheter för medborgarna men inte skyldighet. Då kommunens 
arbete är uppbyggt med vertikal samordning, kan förändringsarbetet ha svårigheter att 
erbjuda insatser i rätt tid. Detta skapar ett tomrum. Samordningsfunktioner behövs då med 
hjälp av laterala tekniker som i detta fall inneburit uppkomsten av samhällsvägledaren 
(Bolman & Deal, 2012). 
 
10.2. Intervjuer-strategisk nivå 
Nedan följer presentation av intervjuernas resultat på strategisk nivå följt av 
analyskommentar. 
 
10.2.1. Planering och aktivitet för hälsofrämjande integration 
Enligt informanterna är fokus i samtalen med ansvariga chefer ofta ekonomi och planering av 
framtida arbete. Besluten som tas i denna grupp förmedlas därefter vidare ut i verksamheterna 
för fortsatt arbete. Informanterna beskriver att integrationsarbetet i grunden är ett mycket 
brett uppdrag som handlar om respekt mellan människor, vilket belyses ur olika aspekter.  
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Alltså det är väldigt många olika delar som vi jobbar med ... Det handlar inte bara om 
integration av nyanlända. Utan det handlar om att skapa ett, försöka verka för ett mer 
inkluderande samhälle över huvud taget…   

(Informant 2). 
 
I kommunen och i förvaltningen finns olika projekt, ett av dem är det hälsofrämjande 
integrationsprojektet. Integrationsenheten ansvarar för samhällsorientering enligt en av 
informanterna, som berättar att aktiviteter hålls på kommunens två mötesplatser. 
Mötesplatserna i sig är ett utvecklingsprojekt som är till för att möta nyanländas behov. 
 

...vi har massa olika projekt och med föreningsnätverk och där har vi även ... 
brobyggarverksamheten ... sen har vi också hälsofrämjande integration som vi ett projekt 
för att kunna se brobyggarverksamhet…  

(Informant 1). 
 
Vidare berättas det att samhällsvägledarna också har en funktion som kulturtolkar. 
Informanterna menar att samhällsvägledarna förklarar för nyanlända hur det svenska 
samhället är uppbyggt med kulturen, attityder och beteende. 
 

 ...en kulturtolk emellan yrkesutövaren, professionen samordnaren och den som behöver 
stöd som har olika föreställningar om till exempel ut i skogen, för en viss kultur är det ju 
en mardröm, varför ska vi ut i skogen man ju dör ju ute i skogen, för det gör man ju det 
är farliga djur och allt sånt där liksom, och då handlar det om att få till ett möte…  

(Informant 1). 
 
10.2.2. En länkande funktion 
En av informanterna berättar att det uppdagades i kommunens olika verksamheter att de var 
osäkra och hade svårigheter med att nå ut till nyanlända och stötta dem. Det behövdes en länk 
mellan verksamheten och de nyanlända. Informanterna pratar om denna länk som en 
brobyggare. Vidare beskriver en informant att bakgrunden till brobyggaruppdraget är att de 
även såg behov på mötesplatserna som den befintliga personalen inte kunde fylla, vilket 
illustreras enligt följande: 
 

...det fanns massa resurser och det finns massa behov men det fanns liksom inte nånting 
däremellan.  

(Informant 2). 
 
Informanterna beskriver att uppdraget går ut på att arbeta uppsökande, att fånga upp 
frågeställningar, idéer och problem i minoritetsgrupper, till exempel i etniska föreningar. Det 
handlar också om att fånga upp behovet på plats. Informanterna säger att uppdraget är att få 
igång nyanlända i etableringen så fort som möjligt utifrån deras behov. Enligt en av 
informanterna är syftet med att utgå från en mötesplats, att jobba ute i samhället och vägleda 
nyanlända till rätt service. Vidare berättas att uppdraget som brobyggare ska inkluderas i 
ordinarie tjänst. 
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Våran tanke har ju varit att brobyggarna ska inte vara ett yrke utan det ska vara ett 
uppdrag som man har vid sidan om ett ordinarie uppdrag, eller ordinarie jobb…   

(Informant 2). 
 
10.2.3. Mångfacetterat uppdrag och gränssättning 
Informanterna beskriver att arbetsuppgifterna varierar för samhällsvägledarna och kontakten 
med samhällsvägledarna beskrivs som individuell och att de har gemensamma möten. Deras 
möten är viktiga då de enligt informanten, går igenom bland annat arbetsuppgifter och 
gränsdragningar som innefattar uppdragets utförande, samt förfrågningar från andra 
verksamheter i kommunen. Enligt informanterna kan de nyanlända ha viss tveksamhet i 
kontakt med socialtjänsten, då nyanlända som samhällsvägledarna mött uttryckt att de är 
rädda att socialen ska ta deras barn. Informanterna menar att samhällsvägledarnas arbete kan 
minska fördomar genom att förtydliga vad socialtjänsten står för och istället uppmuntra 
nyanlända att vända sig dit vid behov. 
 
Informanterna beskriver att samhällsvägledarna genomför föreläsningar tillsammans bland 
olika aktörer. Enligt informanterna pratar samhällsvägledarna om kultur och kunskap, samt 
bygger broar mellan etniska föreningar. Som exempel berättas det om en prova-på-dag på 
Kulturskolan. 
 

…på kulturskolan, för dem hade en sån här prova på dag, och då ville dem först få ett 
dokument översatt, och så skrev jag det att … två brobyggare kan vara med, så dem var 
med på den är prova på dagen, så det var jätteroligt, så vi har börjat ett samarbete där.  

(Informant 2). 
 
Informanterna beskriver integrationsarbetet som en kedja som kräver helhetsbild och 
samverkan, där mottagning, integration och etablering ska samverka med socialtjänsten. 
Informanterna ser en utmaning i att strukturera integrationsarbetet i kommunen till en helhet 
för att inte förlora barnperspektivet. De nämner också att strukturen för brobyggaruppgifterna 
behöver ses över eftersom det är en ny funktion som inte tidigare funnits i kommunen. 
Dessutom beskriver informanterna att samhällsvägledarnas kompetens ofta är självlärd och 
utvecklas genom handling i dagligt arbete. 
  

21/44 
 



Dem har ju egentligen inte fått någon tydlighet i vad är det vi ska göra och vad är det 
som vi inte ska göra... och nu försöker vi formulera uppdraget … och då behöver dem 
hänvisningskompetens ... kompetensen den är ju självlärd…  

(Informant 1).  

Informanterna menar att samhällsvägledaren behöver veta vart de kan sätta gränser i sitt 
arbete. De anser att detta är för att stödja samhällsvägledaren och även den familj de hjälper 
om vidare problem skulle uppstå. Vidare berättar dem att det finns en problematik att verka 
som brobyggare med liknande kulturbakgrund och kunna dra gränser.  
 

...där gränsen mellan kommunaltjänsteman och privatperson kan vara svår ibland, 
framförallt då om man ska jobba uppsökande mot föreningar där man kanske själv är 
medlem...och man kanske känner alla i sin...landsmän som finns i stan...och ändå klara 
av att, att vara tjänsteman och att, ja allt vad det innebär.  

(Informant 2). 
 
10.2.4. Dagens behov och framtidsutveckling 
Enligt informanterna finns det behov av att förklara information på ett enkelt och tillgängligt 
sätt för nyanlända. De berättar att det bland annat kan handla om att förklara innebörden av 
ett begrepp. Vidare berättar informanterna vikten med dialog och att kommunicera med 
varandra. 
 

...vi pratar om att kommunicera med varandra så måste vi göra det på rätt sätt för de 
nyanlända som kommer från andra kulturer…   

(Informant 1). 

För vidare utveckling med brobyggarverksamheten, menar en av informanterna att de bör 
jobba mer med grupper än vad de gör idag, exempelvis dialoggrupper och föräldraträffar. En 
av informanterna berättar att de vill samverka med fler aktörer för vidare utveckling, detta 
skulle innebära att verksamheten skulle nå en bredare målgrupp. Utvecklingen för att nå en 
bredare målgrupp och kunna få tillräckligt med folk för att öka aktiviteterna, är att 
marknadsföra brobyggarverksamheten berättar informant 1:  
 

...vi håller just nu på och försöker göra en broschyr som skall, eller ett dokument då, ett 
som riktar sig till verksamheter och ett till utrikesfödda ...  som vi ska lämna till 
skolorna…  

(Informant 1).  
 
10.2.5. Hälsofrämjande effekter 
Enligt informanterna är ett av syftena med samhällsvägledarnas arbete, att det ska leda till 
hälsofrämjande effekter. Det ska uppnås genom att vägleda och informera nyanlända om de 
resurser som finns i kommunen.  
  

Hälsofrämjande handlar om att man medvetandegör funktioner och vad är syftet med det 
och tänka helhet ... vi har stödinsatser och samhällsservice.  

(Informant 1).  
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De ser positiva utfall med samhällsvägledarnas integrationsarbete som:  
 

…konkret att det kan förkorta väntan och, på att få kontakt med, med rätt person i 
kommunen, att det kan skynda på liksom processen, för att få hjälp på rätt ställe… vågar 
berätta om sina problem …  till någon som, som är som mig ...  att man känner igen sig 
hos en landsman.   

(Informant 2). 
 
Informanterna berättar vidare om goda effekter från aktiviteter de sett i och med 
föräldraträffar som hållits. Det var under sex träffar där föräldrarna fick sätta agendan och 
prata om det som intresserade dem. Ett ämne som diskuterades var skolan. 
Samhällsvägledaren som höll i gruppen bjöd in personal från skolan för att tydliggöra deras 
funktioner, till exempel skillnaden mellan en kurator och specialpedagog. Enligt 
informanterna upplevde de att föräldrarna var nöjda då föräldrarnas behov tillmötesgick. 
 
10.2.6. Analyskommentar 
De konsekvenser som kan uppstå med vertikala organisationer är de svårigheter att följa med 
samhällets utveckling när förändringar sker, i detta fall flyktingkrisen. Detta uppdagades i 
kommunen identifierade utmaningar med att ge det stöd som nyanlända behöver, som delvis 
berodde på att verksamheter i kommunen arbetade i avgränsade “stuprör” (Bolman & Deal, 
2012). Därigenom skapades således en ny yrkesroll och en ny preprofession baserat på det 
behov som kommunen uppmärksammade (Brante, 2009). Snabba förändringar i samhället är 
vanligt vilket tvingar fram beslut som ännu inte mognat för situationen. Tjänster kan 
tillkomma som anses bärande för rådande situation (Lagrosen, 2010). Det kan tänkas att 
kommunen befinner sig just i denna situation, då informanterna påtalar behovet att tydligare 
strukturera arbetsuppgifterna för brobyggaruppdraget. Enligt informanterna ska uppdraget 
vara stödjande och bygga på delaktighet med bland annat dialog samhällsvägledare och 
nyanländ emellan, därför skapas en skepsis när de pratar om helheten. Det kan uppfattas som 
ett uppifrån-perspektiv eftersom informanterna är ansvariga och arbetar på strategisk nivå. 
Vidare kan helhet innefatta att utgå ifrån individens behov och skapa en helhetssyn av de 
faktorer som råder kring den nyanländes miljö för att skapa kontroll över sin livssituation 
(Haglund, 1996).  
 
Utifrån informanternas utsagor är delaktighet i fokus för integrationsarbetet. Det krävs god 
ekonomi och planering för att ge dessa förutsättningar. Informanternas ambitioner är att 
människor ska mötas, och stödjande miljöer är en möjlighet för att underlätta 
samhällsintegration för såväl nyanlända som för kommunens invånare (Winroth & Rydqvist, 
2008). Samhällsorienteringen kan förstås utifrån Winroth och Rydqvist (2008) beskrivning av 
en stödjande miljö för nyanlända genom att de får ta del av samhällsinformation samt träffa 
andra människor i liknande situation. Mötesplatserna som finns i kommunen är ett annat 
exempel på där förutsättningar finns för att vara en stödjande miljö. Inom hälsofrämjande 
arbete är stödjande miljöer bärande då de kan ge möjlighet till hälsofrämjande förutsättningar 
i det vardagliga livet (Haglund, 1996). Det gäller dock att besöka platserna och aktivt ta del 
av aktiviteterna som erbjuds samt vägledning. Det innebär också att personal som bedriver 
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verksamheterna behöver besitta kunskap för att skapa delaktighet från besökarna. Det kan 
innebära att samhällsvägledarna som fungerar som kulturtolkar utgår från individens 
perspektiv, genom att de arbetar utifrån individens miljö, vilket kan innefatta ett ärende 
mellan en nyanländ och en myndighet (Vesterlind, 2016). Samhällsvägledarna rör sig även 
ute i samhället och finns på mötesplatserna samt i föreningar. De jobbar på så vis uppsökande 
och skapar kontakter med de som ännu inte vågat uppsöka stöd. Samhällsvägledarna kan 
således uppfattas vara en social faktor i en stödjande miljö genom dessa möten (Winroth & 
Rydqvist, 2008). 
 
Samhällsvägledarna förväntas ha en bred kunskap för att vägleda och stötta nyanlända i deras 
olika ärenden (Brante, 2009). Upplevelsen från informanterna är att samhällsvägledarnas 
kompetens i stor utsträckning är självlärd, och att de utvecklar denna 
“hänvisningskompetens” genom sitt dagliga arbete. Yrket har uppstått från samhällets behov, 
där kommunen format rollen brobyggare. Rollen kan också vidareutvecklas på grund av att 
lagstiftningen ger samhällsvägledaren större inflytande över sina insatser och kan således 
utveckla kompetens via arbetet (Svensson, 2011). Detta kan tolkas utifrån Brantes (2009) 
tankar om att preprofessioner nischar in sig inom befintliga områden, som här kan tänkas ses 
utifrån samhällsvägledarens brobyggarfunktion (Brante, 2009). Deras expertis inom 
integrationsarbetet kan underlätta samhällets hantering med migration (Brante, 2013). 
 
10.3. Intervjuer-operativ nivå 
Nedan följer presentation av intervjuernas resultat på operativ nivå följt av analyskommentar. 
 
10.3.1. Identifiera och tillmötesgå behov 
Informanterna berättar om de olika behov som de stött på under sitt brobyggaruppdrag. De 
upplever bristande språkkunskaper som är en fundamental utmaning för att kunna navigera i 
det nya samhället. Ett exempel kan vara i vissa ärenden som informanterna gör i de 
nyanländas namn på grund av språksvårigheten, viss problematik kan förekomma om de 
stöter på sekretess. Detta sätter nya behov i hur enligt informanterna, kan gå vidare med 
vägledningen för den nyanlände som behöver utföra sitt ärende personligen. Enligt 
informanterna är nyanlända i behov av vägledning av någon som kan förklara på deras språk 
till att börja med. De menar också att behov finns bland de som redan är bosatta i landet 
sedan en längre tid. 
 

...jag tolkar orden men inte känslorna och det är det som jag säger, lär er språket för det 
är nyckeln till allt. Det kommer bli mycket bättre. När de börjar språket kommer de mer 
och mer förstå samhället och rädslan blir mindre och mindre…  

(Informant 4)  
 

Enligt informanterna är de noga med att tala om att de finns till förfogande om någon behöver 
hjälp, stöd eller vägledning. Även olika verksamheter som Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, SFI och socialen hänvisar nyanlända till mötesplatserna och 
samhällsvägledarna. Informanterna berättar att det vanligtvis söks hjälp inom familjen då 
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nyanlända kan uppleva tveksamhet gentemot myndigheter. 
 

Det är vi i familjen … vi är samhället, vi som hjälper varandra och ställer upp för 
varandra. Det är inte som systemet i Sverige där samhället är någon annan … systemet 
fungerar på det sättet som familjen gör för dem, men det är svårt att förstå…  

(Informant 4). 

Vidare upplever informanterna att den egna kulturella bakgrunden och livserfarenheten, 
underlättar för dem att skapa förtroende och snabbare nå ut till nyanlända.  
 

...jag är somalier så att vi känner ju liksom någon samhörighet, så jag känner liksom 
direkt att personen har något förtroende, att den har förtroende för mig…  

(Informant 6). 
 
10.3.2. Att guida mellan kulturer 
Ett exempel som informanterna beskriver där deras arbete går ut på, är att guida mellan 
kulturer vid bokade tider då flera inte dyker upp på uttalad tid, eller utesluter mötet helt då de 
inte finner mötet prioriterat för tillfället. Detta enligt informanterna då de nyanlända kan vara 
vana vid andra uppsättningar av regler från sitt hemland, vilka kan se annorlunda ut jämfört 
med Sveriges uppbyggnad av struktur och regler. 
 

Men ofta är de från början sena. Och närvarorapporten som de har i skolan blir ofta 
streck, och så får de brev och undrar …- varför står det att jag inte var där? För att du ska 
få etableringsersättning, måste du vara i skolan i tid… 

(Informant 4). 
 
Informanterna berättar om sitt uppdrag vad det innebär att vara en länk mellan verksamheter 
och de nyanlända. Deras arbete innebär ofta en strävan om att göra alla parter tillfreds. Ett 
exempel de berättar om är kontakten mellan en nyanländ familj och skolan. I vissa fall går 
föräldrarna direkt till rektorn istället för att prata med berörd lärare om något problem 
uppkommit, vilket kan skapa större utmaningar än att lösa händelsen direkt med berörd 
lärare. Informanterna berättar att en viktig del i deras arbete är att underlätta för att nyanlända 
och skolan ska samarbeta för barnens bästa. 
 

…förskolan, det är nytt, många tror att det är barnvakt när de kommer och lämnar och 
hämtar. Jag säger att nej det är det inte ... personalen får betalt ... och du har inte rätt att 
lämna barnet när du vill … det är väldigt viktigt hur skolan ska jobba med barnen. ... Vi 
jobbar här tillsammans.  

(Informant 4).  
 

10.3.3. Lärande genom daglig verksamhet  
Informanterna beskriver upplevelsen med att sätta gränser inom arbetsuppgifterna och att det 
var oklart vad som egentligen ingick i uppdraget. Då arbetsrollen är ny, innebar det nya 
arbetsuppgifter som till en början upplevdes ostrukturerade enligt informanterna. Denna 
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oklarhet kunde påverka både hur de själva förstod och tog sig an sina arbetsuppgifter, samt 
hur verksamheterna förstod vilka uppgifter de kunde bidra med. Enligt informanterna fås 
arbetsuppdrag från samordnaren från integrationsenheten, men också från samverkande 
verksamheter som har behov av deras kompetenser. Ibland innebär det uppdrag som 
genomförs individuellt och ibland tillsammans med andra samhällsvägledare. Det senare kan 
handla om att informanterna ska hålla gemensamma föreläsningar för verksamheter eller 
gemensamt verka som kulturtolkar. Detta arbete bygger till stor del på att samhällsvägledarna 
delar idéer och gemensamt utformar insatserna. Informanterna berättar att de även får 
individuella uppdrag från samordnaren. De lägger även upp arbetet utifrån behoven de möter 
hos nyanlända. 
 

Arbetsuppdrag är lite olika, endel får vi från våra chefer och sen är det öppet att komma 
med förslag och dem godkänner det … Där har jag mina idéer och andra brobyggare har 
sina idéer och vi delar dem, sen kommer vi på något och så gör vi det.  

(Informant 7). 
 
Informanterna upplever att de lär sig mycket under arbetet och i de praktiska handlingar som 
stöttar nyanlända. De beskriver att arbetet är varierat och eftersom informanterna är i kontakt 
med flera verksamheter, lär de sig efterhand hur verksamheterna lägger upp sitt arbete. Enligt 
informanterna kan de hjälpa nyanlända snabbare tack vare denna erfarenhet och känner en 
självkänsla med att besitta den bredd av information de har. 
 

...jag behöver identifiera vad har dem för behov? Hur ser familjen ut? Hur många vuxna, 
hur många barn? Vad har dem för ålder? Har de något hälsoproblem? … jag behöver 
först veta vad han har för behov och sen utgå därifrån. Och försöker fixa…   

(Informant 3). 
 

Informanterna berättar om det dagliga arbetet där nyanlända söker hjälp med att fylla i 
blanketter från Försäkringskassan, vilket kan röra sig om bostadsbidrag, blanketter från 
Skatteverket för adressändring och deklaration. Samtal sker ofta till vårdcentralen där 
informanterna bokar tid i den nyanländes namn, då de kan ha svårigheter med att navigera 
alternativen på telefonsvararen eftersom dessa ges på svenska. Informanterna berättar vidare 
att det händer att nyanlända kommer in med brev från Kronofogden för att innebörden av 
inkasso varit oklar. Vidare berättar informanterna att de kan hjälpa till med mindre ärenden 
som rör tv och telefoni, exempelvis bredband. 
 
Enligt informanterna följer dem de nyanlända i hela processen med de ärenden de behöver 
hjälp med. De gör detta för att kunna göra uppföljning och hänvisa dem vidare samt finnas 
som stöd under vägen. 
 

...vi säger inte, gå till Arbetsförmedlingen och skriv in dig utan vi följer upp dem. Så att 
vi följer med i deras utveckling liksom att dem har liksom, nått dit dem ska nå 
egentligen.  

(Informant 6). 
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10.3.4. Hälsofrämjande effekter 
Enligt informanterna möter de nyanlända som bor sedan en längre tid i kommunen, som 
berättar att de upplever en positiv skillnad på mottagandet och stöd idag jämfört med när de 
själva immigrerade. Samtliga informanter berättar även att de själva saknade någon att vända 
sig till när de var nyanlända i Sverige. De upplever själva att deras roll är viktigt för 
nyanlända och för integrationsarbetet i stort. 
 

Informanterna berättar även om upplevelser där de sett positiva hälsofrämjande effekter av 
sina insatser, exempelvis genom somaliska föreningen där en “tjejgrupp” hölls. Enligt 
informanten som höll i gruppen berättade de unga kvinnorna att de aldrig tidigare hade 
upplevt hur en “tjejgrupp” kunde vara så betydande. Enligt informanten förstod de unga 
kvinnorna kulturen i sin kontext där de kommer ifrån och den nya kulturen i Sverige. De 
pratade om olika ämnen i livet och samhället i Somalia och samhället i Sverige. Det ledde till 
att de unga kvinnorna började reflektera och kunde se likheter och olikheter och hur de kunde 
förhålla sig till dessa. En av informanterna berättar om en annan aktivitet som varit lyckad:   
 

…började jag med en dialoggrupp här för att ...  det fanns fördomar från båda sidor och 
det behövs att dem ska sitta och prata med varandra … Så började vi en dialoggrupp där 
vi diskuterade frågor om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, HBTQ, religion, 
diskriminering och så vidare.  

(Informant 7). 
 
Informanterna berättar att de uppmanar nyanlända med att ta hand om sig och sin familj, då 
de märkt att vissa nyanlända känner sig stressade och nedstämda. Om de tar till sig rådet så 
upplevs de må bättre, menar informanterna.  
 

Väldigt viktigt, ... Tänk på bara dig själv, dig själv, din man och dina barn eller mannen 
tänk på din fru. Och säger jag många andra saker som att stärka dem…   

(Informant 5). 
 
10.3.5. Analyskommentar 
Det finns enligt informanterna ett behov av vägledning för att komma in i samhället. En 
viktig utgångspunkt i vägledningen är att de talar samma språk som de nyanlända som de 
möter i sitt arbete. Behov finns att vara en kulturtolk genom exempelvis att förklara attityder 
och beteenden för både nyanlända och svenskar för att förstå olika normer och beteenden. I 
arbetet skapar och breddar samhällsvägledarna sin kompetens då de upptäcker problem och 
behov som nyanlända söker stöd för att lösa. Behovet hos nyanlända och 
samhällsvägledarnas uppgifter är det som formar deras nya preprofessionella yrkesroll 
(Brante, 2009). En viktig del i integrationsarbetet är att marknadsföra 
brobyggarverksamheten. Att andra verksamheter i kommunen hänvisar nyanlända till 
samhällsvägledarna tyder på att det finns ett tomrum som de själva inte kan fylla. Den nya 
preprofessionen utgör en viktig del för samhället då brobyggaruppdraget står för innovation 
med integrationsarbetet där de arbetar mer nära och i direkt kontakt med nyanlända, vilket 
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kan ses som ett inkluderande av ett hälsofrämjande tänk (Ibid). Att de ingår i en lateral 
samordning gör att de är mindre styrda av maktbaserade system, och att de kan följa 
nyanlända i sin process då samhällsvägledarens arbete är en snabbare form av samordning 
(Bolman & Deal, 2012). De kan därmed följa individens utveckling i samhällsintegreringen, 
vilket i sin tur kan ge en viss processutvärdering för samhällsvägledarens eget lärande, då 
förutsättningen finns att förvärva kunskap om sitt arbete i praktiken (Dewey, 1999). 
 
Vidare behöver samhällsvägledaren lägga upp sitt arbete med nyanlända individuellt. Detta 
leder till att de behöver vara flexibla och uppmärksamma i sitt arbete, nya situationer skulle 
kunna innebära lärtillfällen men också nya utmaningar. Enligt informanterna såg de möjlighet 
med nya situationer som kunde uppstå med nyanlända då informanterna betraktade detta som 
något positivt, då varje individ behöver sin egna uppmärksamhet. Informellt lärande kan även 
bli möjligt då samhällsvägledaren ständigt ställs inför nya situationer (Jeon & Kim, 2012). De 
nya situationerna kunde informanterna också se som en utmaning med att behöva tänka nytt 
för att möjliggöra en annan vägledning än de tänkt sig, exempelvis när de stöter på sekretess. 
Förutsättningen för ett informellt lärande kan uppstå på arbetsplatsen, om ett samspel mellan 
samhällsvägledaren och den nyanländes erfarenheter hamnar i fokus. Kunskap byggs upp 
med hjälp av självkännedom och egna erfarenheter och det som samhällsvägledaren lärt sig 
yttras i hur kunskapen används i handling. Denna kompetens används därefter som kulturell 
och personlig kunskap att tillämpa den i liknande situationer framöver (Eraut, 2004). Då 
integrationsarbetet innefattar en bredd och variation i utförandet, kan lärprocesser ske via 
kommunikation med nyanlända samt hur de i praktiken går till väga. Detta leder till att 
samhällsvägledaren lär sig genom agerandet i praktiska uppgifter (Dewey, 1999). Vidare när 
arbetet sker individuellt med nyanlända, lär sig samhällsvägledaren om sin klient och vilka 
aspekter som behövs tillgodoses. Vid samarbete parterna emellan kan nya idéer uppstå från 
deras dialog (Eraut, 2004). Möjlighet till inlärning finns då deras arbete inte är monotont och 
samhällsvägledaren nyttjar sina kunskaper för vidare arbete (Lagrosen, 2010). Detta kan i sin 
tur skapa yrkesskicklighet där samhällsvägledaren agerar där de vet vad de gör (Vesterlind & 
Winman, 2015). Samhällsvägledarna blir även medvetna om varandras kunskaper och 
erfarenheter på de gemensamma möten de har. Grupper sätts oftast samman vid speciella 
ändamål som kräver utveckling, som exempelvis flyktingkrisen där samhällsvägledarna med 
brobyggarfunktion uppkom. Syftet med gruppen är att de ska arbeta mot gemensamma mål 
och därför behöver de ta del av varandras tankar och idéer, här finns förutsättning för att 
uppmärksamma varandras specialisering (Eraut, 2004). Genom föreläsningar och aktiviteter 
där samhällsvägledarna samverkar med varandra, får de möjlighet att observera varandras 
tillvägagångssätt i arbetet. Detta kan skapa möjligheter för informellt lärande där 
samhällsvägledaren lär sig nya kunskaper och får olika perspektiv då de arbetar tillsammans 
(Ibid). Effekten av informellt lärande ges bättre möjlighet till om förutsättningarna finns för 
öppen kommunikation samhällsvägledarna emellan (Jeon & Kim, 2012). 
 
En annan aspekt som samhällsvägledarna beskriver är att de själva inte möttes av den hjälp 
de erbjuder idag. Detta gör att de har viss kännedom om vad och hur nyanlända behöver hjälp 
med och kan utveckla sin preprofession med stöd delvis i den egna erfarenheten. Det blir en 
styrka för deras vägledning, samt att de skapar kunskap och formar kompetensen med att 
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fånga upp och inkludera nya problem i sitt arbete, för att möta nyanlända i sin kontext 
(Brante, 2009). Informanterna berättar att de upplevt sina uppdrag som oklara vilket det finns 
generella svårigheter i och med en ny preprofession, då begreppet är svårdefinierat. Hänsyn 
måste tas i de sammanhang där preprofessionen verkar i samhället (Ibid). En fördel ligger här 
för samhällsvägledaren att kunna utforma yrkesrollen utefter behoven som finns, i detta fall 
nyanländas behov som då kan bemötas i bättre omfattning (Svensson, 2011). 
 
Samhällsvägledarnas arbete kan leda till hälsofrämjande insatser genom att medvetandegöra 
vilka verksamheter som står till förfogande i kommunen och förklara dess syfte och 
funktioner. Vid ett genomtänkt upplägg ger det förutsättningar för nyanlända att få en 
helhetsbild av hur samhället fungerar och deras egna rättigheter och skyldigheter. Dock är det 
avgörande hur nyanlända själva väljer att gå vidare med vägledningen som 
samhällsvägledarna erbjuder. Vidare skapar samhällsvägledarna förutsättningar för jämlikhet 
inom samhället genom att de stöder nyanlända i att få möjlighet att ta del av kommunens 
verksamheter. I arbetet handlar det om att presentera och förmedla de stödjande miljöer som 
finns i kommunen, exempelvis mötesplatser, genom tillgång kan nyanlända ges förutsättning 
till hälsofrämjande möjligheter i samhällsintegrationen (Winroth & Rydqvist, 2008). För 
integrationsprocessen och för språkutvecklingen hos nyanlända är aktiviteter som har dialog i 
fokus väsentliga (Vesterlind, 2016). Forskning har visat att kommunikationsbaserade 
program ger positiva utfall gällande att lära det nya språket samt integrera snabbare i 
samhället (Johnston, 2016). Detta kan ses som en stödjande miljö med hälsofrämjande 
effekter då samtal i grupp kan öppna upp för nya perspektiv, vilket exemplifierades i 
resultatet utifrån samtalsgruppen med unga kvinnor. De utvecklade sitt synsätt på livet i det 
nya samhället som sammanhängande, där de ingår i kommunens befolkning och gav uttryck 
för en meningsfullhet. Detta ger nyanlända i sin tur förutsättningar att kunna identifiera de 
inre och yttre resurser som de besitter och därmed använda dem för att främja sin hälsa och 
välbefinnande (Eriksson (red). 2015). Känsla av sammanhang kan ses utifrån Antonovsky 
(2005) där samhällsvägledarnas arbete med de nyanlända kan ge förutsättningar för 
nyanlända att känna ett sammanhang i samhället. Vilket kan tolkas genom att 
integrationsarbetet har möjligheter att kunna bidra till att nyanlända upplever en ökad känsla 
av delaktighet, begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 
 
11.  Slutdiskussion 
Diskussionsdelen är uppdelad i två avsnitt: först en gemensam diskussion följt av forskarnas 
individuella diskussioner. 
 
11.1. Gemensam diskussion 
Nya mänskliga behov uppstår ständigt i samhället vilket bidrar till att ny professionell 
kunskap krävs och nya yrkesroller skapas. Integrationsarbetet har vuxit fram som en 
kunskapsdomän som riktar sig mot nyanlända (Vesterlind, 2016). Etableringsreformen är 
utformad för att påskynda nyanländas etablering i arbetslivet, då regeringen ser att detta 
skulle bidra till en snabbare samhällsintegrering (Arbetsförmedlingen 2015). På den 
kommunala nivån strävas det efter en framtidsutveckling som ska skapa förutsättningar för 
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och bibehålla jämlika livsvillkor för medborgarna, exempelvis genom 
arbetsmarknadsåtgärder (Blindad). Enligt riktlinjerna på nationell nivå ses arbete som den 
primära samhällsetableringen, kommunens policydokument hänvisar till arbetslivet som ska 
öka integrering och inkludering för nyanlända (Blindad). Vidare på strategisk nivå speglar 
integrationsarbetet den kommunala policyn att verka för ett inkluderande samhälle, vilket 
visar sig då en informant nämner att arbetet inte bara innefattar integration av nyanlända utan 
även för alla invånare. För att närma sig de behov som samhället kräver vid förändring, har 
kommunen anställt samhällsvägledare med brobyggarfunktion. Dessa ska i sitt uppdrag som 
brobyggare arbeta för en positiv framtidsutveckling som innebär ett inkluderande samhälle då 
flyktingkrisen innebar nya utmaningar (Blindad).  
 
Tidigare i studien nämns att integrationsarbete är olika utformat i kommunerna. Enligt lagen 
om etablering (2010:197) beskrivs myndigheternas skyldighet att rapportera aktiviteter inom 
integrationsarbetet för att gemensamma mål ska uppnås på nationell nivå (Sveriges riksdag, 
u.å.). Detta beskrivs även i den kommunala policyn där kartläggning och uppföljning görs för 
att kvalitetssäkra arbetet (Blindad). Analysen av intervjuerna på strategisk nivå visade att 
ansvariga som planerar för integrationsarbetets framtid, diskuterar gemensamma mål med 
integrationsarbetet samt att kvalitetssäkra arbetet, för att därefter förmedla dessa till operativ 
nivå. Sedermera har samordnaren för integrationsarbetet regelbundna möten med 
samhällsvägledarna på operativ nivå. På operativ nivå sker rapporteringar till ansvariga då de 
har individuell kontakt med samordnaren. 
 
Den kommunala policyn beskriver mötesplatser som en förutsättning för att skapa 
inkluderande aktiviteter som främjar integrationsarbetet (Blindad). I analysen framkom att 
informanterna på strategisk nivå påtalar mötesplatser som ett centralt utvecklingsprojekt där 
nyanländas behov ska mötas. Samhällsvägledarna finns tillgängliga på dessa mötesplatser 
och håller i diverse aktiviteter, exempelvis dialoggrupper. Dessa aktiviteter byggs på 
delaktighet från deltagarna då de utgår från de nyanländas behov och intresse. Vidare står det 
i kommunens policy att alla invånare ska kunna delta i aktiviteter som kommunen erbjuder 
(Blindad). Ett exempel på inkluderande aktivitet är där Kulturskolan kontaktade samordnaren 
för att kunna erbjuda icke svensktalande att delta på en prova-på-dag. Samordnaren tog 
kontakt med samhällsvägledare som gjorde detta möjligt. Detta är ett tydligt exempel på hur 
andra verksamheter i kommuner söker samverkan med integrationsenheten och har behov av 
samhällsvägledarnas kunskaper.   
 
I etableringslagen framkommer att kommunen har ansvar för att erbjuda insatser som 
underlättar etableringen, vilka ska lägga upp arbetet utifrån sina förutsättningar (Sveriges 
Riksdag, u.å.). Vidare beskrivs det i kommunens policy att de vill ge möjlighet till sin 
personal att påverka arbetets utförande (Blindad). Detta skulle kunna tolkas som en 
konsekvens av att etableringslagen inte ger konkreta direktiv till insatserna. 
Brobyggaruppdraget är i sin tur flexibel då de kan påverka insatser och vägledning så länge 
de befinner sig inom givna riktlinjer och lagar. Denna flexibilitet och relativt ostrukturerade 
uppdrag, kan även upplevas som en utmaning för samhällsvägledarna där gränssättning med 
arbetsuppdraget kan verka flyta samman med andra verksamheters ansvarsområden. 
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Dessutom kan utmaningar med gränssättning uppkomma mellan arbetsliv och privatliv. 
Samhällsvägledaren arbetar utifrån individens behov och har möjlighet att följa individen i 
sina ärenden från en verksamhet till en annan, vilket myndigheter inte har lika stor möjlighet 
till då de arbetar i vertikala funktioner (Bolman & Deal, 2012). Fördelen med en 
samhällsvägledare är just den flexibla rollen att kunna anpassa stödet efter behov då de 
arbetar mellan verksamheterna i så kallad lateral samordning (Ibid). Detta gör att de kan 
skräddarsy sin vägledning beroende på individens behov och upplevelser. 
 
Vidare är samhällsvägledarens arbete en ny funktion där integrationsarbetet är i fokus, vilket 
innebär ett nytt förhållningssätt i bemötandet av nyanlända. Samhällsvägledarnas 
tillvägagångssätt i integrationsarbetet kan ge en förutsättning för kollektiv spridning, detta 
genom att ge ett bredare perspektiv till kommunens övriga verksamheters arbete (Haydu, 
1998, se Lagrosen, 2010, s. 49). En aspekt av lärande är när möjlighet ges till nya 
arbetsuppdrag som behöver konstrueras för att gagna verksamheter, i detta fall 
integrationsarbetet. Det som kan bli lärande i en ny konstruktion är när förutsättningar finns 
för samhällsvägledarna att kunna påverka och påverkas av det nya arbetssättet (Thång, 2004, 
se Lagrosen, 2010, s. 50). Lärandet i arbetet för samhällsvägledarna kan ses som en 
integrerad process med samspel där individens sociala deltagande och intresse för 
arbetsuppdraget inkluderas, finns engagemanget hos samhällsvägledaren kan det ge bättre 
förutsättning till arbetsintegrerat lärande. Vidare sätter policydokument ramarna i arbetet 
vilket kan påverka möjligheten till att utveckla lärandet för samhällsvägledarna (Illeris, 2004 
se Lagrosen, 2010, s. 37). 
 
Det hälsofrämjande integrationsprojektet i kommunen har pågått i ett år, och vilket betyder 
att samhällsvägledarnas roll har funnits lika länge. Analysen har visat att samhällsvägledarnas 
kunskap har utvecklats genom informellt lärande under sitt första år med uppdraget. Enligt 
samhällsvägledarna själva tar de lärdom under arbetets gång. En möjlighet till lärande kan ses 
av att de kan lära genom varandras (samhällsvägledarnas) erfarenheter då de arbetat i 
kommunen olika länge. Lärandet kan också uppkomma i den individuella kontakten med de 
nyanlända där deras erfarenheter möts genom vägledningsarbetet. Samhällsvägledarna ges 
förutsättning till informellt lärande genom deras flexibla arbete att kunna följa de nyanlända i 
sina ärenden, det är hur samhällsvägledaren använder sin kunskap i praktiken med 
integrationsarbetet som ger möjlighet till professionell kunskap av det de lärt sig (Eraut, 
2004). Arbetsupplägget kan således ses utifrån Deweys (1999) devis om “Learning by doing” 
(Dewey, 1999, s. 231). Vidare tolkning kan ses utifrån Jeon och Kim (2012) studie där 
informellt lärande kan uppnås via interaktion med andra samt lärande genom praktiken (Jeon 
& Kim, 2012). 
 
Samhällsvägledarna beskrev att nyanlända fann större förtroende för samhällsvägledaren än 
för myndigheter generellt. En möjlig förklaring till detta är att samhällsvägledarna har 
möjlighet att följa de nyanlända genom hela processer och inte avgränsas till specifika 
uppdrag. Den kommunala policyn skriver även att personalen ska verka för öppenhet och ses 
som en förebild (Blindad). Nyanlända kan uppleva samhällsvägledaren som en förebild då de 
genomgått liknande integrationsprocess och påvisar att samhällsintegration är möjlig. Brante 
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(2009) nämner att yrkesgruppers kompetenser inte ska skilja sig och således blir professioner 
utbytbara (Brante, 2009). Det som framkommit under studien är just motsatsen till detta 
påstående då samhällsvägledaren har med sin livserfarenhet och kunskapsutveckling präglat 
sitt arbete. Analysen från informanternas berättelser på operativ nivå, beskriver att 
yrkesrollen och de kompetenser som krävs i stor utsträckning, är självlärt och genom att de 
prövar sig fram. Detta kan också bli sårbart då de bygger på enskilda individers tysta kunskap 
vilket skulle kunna gå förlorat om någon exempelvis väljer att sluta. 
 
De formar även sin yrkesroll utifrån de informella lärtillfällen som uppstår under arbetets 
gång. Detta är en viktig kunskap för kommunens fortsatta arbete med integration och 
hälsofrämjande arbete, då samhällsvägledarna förvärvar erfarenheter via sitt arbete för att 
kunna identifiera behov, brister och tänkbara lösningar på de mycket varierande uppgifter 
som samhällsvägledarna genomför. Fortsatta studier på området skulle kunna vara att skapa 
ett system för att systematiskt ta tillvara på de erfarenheter och de specifika kunskaper som 
samhällsvägledarna utvecklat. Vidare bidrar studien med värdefull kunskap till fortsatt 
integrationsarbete, då studien undersökt integrationsarbete utifrån ett hälsopromotivt 
perspektiv samt informellt lärande för både strategisk och operativ personal som arbetar med 
nyanlända.  
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11.2. Individuell diskussion - Emelie 
Det som framkommit av studien är att integrationsarbete är komplicerat. De nyanlända har 
behov av att kunna vända sig till en professionell som har stor/rätt kompetens och bemöter 
dem i den situation de befinner sig och utifrån specifika behov (Brante, 2009). Detta behov är 
något som finns redan från ankomst men också efter att ha varit bosatt i landet efter en längre 
tid. Det är viktigt att stödja individen i deras behov eftersom det i slutändan kommer gynna 
samhället i form av arbetskraft, kunskap, kulturell mångfald och erfarenhet. Det är av stor 
betydelse att de lagar och regler som styr integrationsarbetet är tydliga för att landets alla 
nyanlända ska få tillgång till samma möjligheter. Detta skulle också underlätta för 
kommunerna att kunna erbjuda samma typ av tjänster då de har ett ansvar gentemot 
nyanlända och staten (Bolman & Deal, 2012). Som det ser ut i dagsläget är det inom ramen 
fritt att tolka hur integrationsarbetet ska se ut, vilket kan ses både som en fördel men också en 
nackdel. Därför borde lagarna vara mer tydligt formulerade så att tjänster och tillgång till 
samhällsvägledare blir likvärdiga för nyanlända vart än i landet de bor. 
 
Samhällsvägledarna får i dagsläget inte någon formell utbildning utan förvärvar sin kunskap 
och kompetens genom det dagliga arbetet. I och med att samhällsvägledarna vägleder och 
stöttar nyanlända sker lärande i de situationer som uppkommer i och med de nyanländas 
ärenden. Detta kan till exempel innefatta utmanande arbetsuppgifter som att förstå en ny 
myndighet och hur kontakten med denna går till. I dessa situationer, som samhällsvägledarna 
i vissa fall inte stött på tidigare, ges möjlighet till att förvärvar ny kunskap genom att de 
måste ta reda på ny information för att på bästa sätt kunna finnas till hands för de nyanlända 
(Lagrosen, 2010). I förlängningen leder detta till att de kan lösa liknande ärenden när de 
stöter på dem nästa gång. Jobbet är mångfacetterat och samhällsvägledarna gör ett otroligt 
viktigt arbete för kommunen och fler av dem borde erbjudas heltidstjänst, men också någon 
form av utbildning för att få möjlighet att kunna vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper 
ytterligare. Med bättre struktur i uppdraget skulle denna roll kunna vara bestående och inte 
endast en tillfällig lösning som pågår och slutas med projektet.  
 
Något som är positivt med att kommunerna själva får utforma integrationsarbetet utifrån de 
behov som finns är just att samhällsvägledarna med brobyggarfunktioner uppkommit. 
Samhällsvägledarna är professionella som tar ansvar, de ses av de nyanlända som en förebild 
som själva etablerat sig i det svenska samhället (Svensson, 2011). Att de nyanlända har någon 
som de kan se upp till verkar vara oerhört viktigt i etableringen, eftersom de då ser att det är 
möjligt för nyanlända att kunna leva ett gott liv och integreras i det svenska samhället.  
 
Hälsofrämjande arbete kan ha olika fokusområden och i det hälsofrämjande 
integrationsprojektet så ligger fokus på jämlik hälsa (Blindad). Här har samhällsvägledarna 
en viktig roll som social faktor för de nyanlända eftersom de erbjuder stöd och vägledning till 
de som är nya i ett främmande land (Winroth & Rydqvist, 2008). De främjande aktiviteter 
som samhällsvägledarna erbjuder är viktigt för individen ur flera aspekter. De får möjlighet 
att skapa kontakter både med professionella och med andra invånare i samhället. Dessutom 
får de tillgång till och möjlighet att förvärva ny kunskap. Att få möjlighet att skapa sig ett 
socialt nätverk kan främja de nyanlända i integrationsprocessen (Ibid). Utan 
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samhällsvägledarna hade detta dock inte varit möjligt. 
  
Avslutningsvis har det varit spännande att få ta del av samhällsvägledarnas arbete, 
erfarenheter och historier. Det har varit intressant att få ta del av ett exempel på hur 
integrationsarbete kan vara utformat i Sverige. Det har varit en lärorik process som har 
innefattat både utmaningar och gett nya erfarenheter. En positiv erfarenhet som studien gett 
är intervjuerna med samhällsvägledarna, där de svarade på frågorna med öppenhjärtighet och 
delade med sig av sina upplevelser och historier på ett sätt som inte var förväntat. 
Kunskaperna som samhällsvägledarna besitter är ovärderlig för kommunen och de nyanlända. 
För kommunen där studien genomförts är detta en utmärkt lösning som gör skillnad för 
individerna och samhället eftersom de ser till individens behov. Brobyggarrollen som 
samhällsvägledarna har fyller en viktig funktion och bör ses som ett gott exempel som andra 
borde ta efter eller i alla fall ta lärdom av.  
  
Hur samhällsvägledarnas arbete och utveckling av kunskap dokumenteras och bevaras är 
något som inte framkommit i studien (av intervjuerna), detta skulle detta kunna ingå i vidare 
på forskning inom integration och samhällsvägledarnas arbete. 
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11.3. Individuell diskussion - Jennifer 
Det intressanta med den nya etableringsreformen (2010:197) är att arbetsförmedlingen gavs 
ansvaret och samordningen för nyanländas etablering i åldrarna 20-65 år 
(Arbetsförmedlingen 2015). Vidare har Regeringen år 2017 formulerat en ny remiss där 
kraven ytterligare skulle öka för nyanlända, där de ska delta mer aktivt i sin etableringsplan 
genom arbete eller studier. Regeringen skriver också att reglerna även ska gälla övriga 
arbetssökande (Regeringskansliet, 2017). Det är tydligt att synen på arbetslivet skulle ge 
nyanlända snabbare samhällsintegrering där de inte bara blir egenförsörjande, utan 
förhoppningsvis leder det till sociala nätverk med arbetskollegor som i sin tur kan ge ökade 
förutsättningar till deras integrering. En annan aspekt med etableringsreformen är den 
avgivna åldern, det står inte vilken etablering som är tänkt för de under 20 år eller äldre än 65 
år. Visserligen ska ansvaret fördelas i kommunen men insatser behövs också tas hänsyn till 
barn och äldre för att inte tappa familjeperspektivet. Detta då det primära integrationsarbetet 
ligger i att stödja nyanlända till att komma ut på arbetsmarknaden. Den ekonomiska aspekten 
med integrationsarbetet, kan tänkas ligga i att kostnader inte ska bli alltför höga om de i 
arbetsförålder kommer ut på arbetsmarknaden. Möjligheten för en god välfärd ligger också i 
att människor har arbete som bidrar till samhället i stort. Aktiviteter erbjuds och hålls för 
nyanlända som ska leda till en smidig och snabb etablering. Tanken med aktiviteterna är att 
de bland annat ska uppleva sig inkluderade. Den aspekt som inte är primär är 
hälsoperspektivet. 
 
Aktiviteterna som ges kan ses utifrån ett hälsoperspektiv även om det primära syftet är att 
förklara och visa på möjligheter i samhället. Människan är en kommunikativ varelse och det 
är via våra samtal och aktiviteter med andra människor som vi upplever oss tillfreds. Via 
kommunikation kan förutsättningar ges för eget lärande då vi tar del av varandras 
erfarenheter och kunskaper. Vilket i sin tur kan skapa förutsättningar för ökat välbefinnande. 
I studien kunde en dialoggrupp förstås som hälsofrämjande. För att förutsättningarna ska 
finnas för en givande dialoggrupp, krävs det att deltagarna är aktiva och att samtalsledaren är 
lyhörd på vad som händer i gruppen (Dewey, 2009). De som upplever känsla av 
sammanhang, (Antonovsky, 2005) har också större benägenhet att vara delaktiga och bidra 
till sin omgivning. Det intressanta med etableringsreformens fokus på arbetsmarknaden, är att 
det kan ses som hälsofrämjande med att ha ett arbete då egenförsörjning stärker individer, det 
i sig kan ge känsla av sammanhang (Ibid). Aktiviteter som har fokus i hälsoaspekten 
tillsammans med åtgärder för de i arbetsförålder, skulle möjligtvis öka viljan för nyanlända i 
sin etablering att skaffa jobb. Får de möjlighet att påverka sin situation är viljan större än om 
lagen ovanifrån sätter dem i situationer de inte kan påverka. Vidare behövs inkludering för 
barn och äldre samt de mödrar som stannar hemma för föräldraledighet. En hälsoaspekt är 
viktig för deras etablering och välbefinnande, då flera av samhällsvägledarna berättat att de 
möter kvinnor och äldre som inte mår bra. Visserligen är integrationsarbetet en utmaning, just 
i de olika aspekter av en människas liv som måste ta hänsyn till, och nyanlända kommer till 
Sverige med olika förutsättningar. Inkludering av hälsoperspektivet i integrationsarbetet, 
skulle kunna ge förbättrade förutsättningar för att nå ut och främja nyanländas hälsa i 
samband med samhällsetableringen. 
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13.  Bilagor 
Nedan ligger det mejl som användes som informationsmejl till informanterna och 
samtyckeskravet, samt de intervjuguider som använts i intervjuerna på strategisk- och 
operativ nivå. 
 
13.1. Bilaga 1 - Brev till intervjupersonerna 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Högskolan Väst som går sista terminen på Hälsovetarprogrammet och 
ska nu skriva vår C-uppsats. Vi är därför intresserade av att intervjua er då vi kommer 
fokusera på er roll som brobyggare vilket ingår i hälsofrämjande integrationsprojektet. 
 
De övergripande områden som vi vill intervjua er om är; 
-hur kom ni i kontakt med yrket? 
-hur en vanlig arbetsdag kan se ut? 
-det vägledande arbetet. 
-er kontakt med nyanlända. 
-hälsofrämjande integrationsprocess. 
 
Vi tänker oss att intervjun kommer ta ca en timme och ni kommer få träffa en utav oss. 
Intervjun sker med en student och en respondent. Vi ser fram emot att få träffa er och hoppas 
att ni har möjlighet att ses någon gång under vecka 13 då vi kan från tisdag till fredag, samt 
vecka 14 måndag, tisdag, torsdag efter lunch eller fredag. 
 
Vi är flexibla med tider och kommer till er arbetsplats för att underlätta för intervjun. Maila 
oss med förslag på tid och dag då ni har möjlighet att ses. 
 
Bifogar ett dokument angående information om vårt arbete samt samtycke för intervjun. 
 
 
Mvh  
Emelie Fridéhn & Jennifer Thyrsson 
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13.2. Bilaga 2 - Samtyckesbrev 
 
Titel 
Samhällsvägledarnas roll i den hälsofrämjande integrationsprocessen 
 
Av 
Emelie Fridéhn och Jennifer Thyrsson, studerande på Hälsovetarprogrammet vid Högskolan 
Väst, C-uppsats. 
  
Syfte 
Syftet för studien är att undersöka samhällsvägledarnas hälsofrämjande arbete med 
integrationsprocesser. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning eftersom du arbetar som 
samhällsvägledare där brobyggare är en del av din roll. Vi skulle uppskatta ditt deltagande då 
undersökningen vill främja integrationsarbetet och lyfta rollen som en samhällsvägledare har 
i kommunen.  
  
Genomförande 
Intervju genomförs enskilt och beräknas ta cirka 45-60 minuter. Vid tillåtelse från 
respondenten kommer intervjun att spelas in vilket raderas efter transkribering. 
  
Konfidentialitetskravet 
Intervjun spelas in för att materialet sedan ska kunna transkriberas för vidare analys. Största 
möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 
materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 
undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på 
Högskolan Väst kommer respondenten att avidentifieras så att det inte går att koppla 
resultatet till enskilda individer. 
  
Frivillighetskravet 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
att du behöver förklara varför. 
   
Deltagarens medgivande 
Jag har tagit del av ovanstående och lämnar mitt samtycke till deltagande i studien. 
  
_________________ 
Ort och datum 
  
_________________ 
Underskrift och namnförtydligande 
  
Ytterligare upplysningar 
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Vi kan nås på: Emeliefridehn@gmail.com 
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13.3. Bilaga 3 - Intervjuguide - Samhällsvägledare  
  

● Berätta lite om dig själv? 
-Ålder, etnicitet, språkkunskaper 

  
● Hur kom det sig att du sökte detta jobb/kom i kontakt med yrket? 

  
● Berätta om dina erfarenheter av yrket som samhällsvägledare? 

-Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete? 
-På vilket sätt upplever du att det finns ett behov i kommunen av samhällsvägledare? 
-Vilka behov upplever du att de nyanlända har när de kommer till dig? 
-Kan du se några hälsofrämjande effekter med ditt arbete för individen? Om ja, berätta. 

 
● Kan du berätta om en vanlig arbetsdag, hur kan den se ut? 

-Hur får du dina arbetsuppdrag? 
-Saknar du något i din yrkesroll/arbetsuppgift som samhällsvägledare? 

  
● Samverkar du med övriga samhällsvägledare? Berätta hur. 

-Finns det samverkan mellan andra aktörer i kommunen? (t.ex. förskolan, biblioteket, 
studieförbundet vuxenskolan, medborgarkontoret, arbetsförmedlingen, idrotts- och 
etniskaföreningar.) Om ja, berätta hur det arbetet ser ut och fungerar. Om nej, anser du att 
det finns behov av mer samverkan? 
-Beskriv hur det arbetet ser ut? 

   
● Hur kommer du i kontakt med nyanlända som behöver vägledning? 

-Hur tänker du kring tillit och förtroende med nyanlända? 
-Vilka vänder ni er till? 
-Hur vet nyanlända att de kan vända sig till dig? 
-Hur når du ut till personer som kan ha behov av ditt stöd? 
-Hur kan arbetet se ut vid vägledning och stöttning med en nyanländ? 
-Hur upplever du att din vägledning tas emot av de personer som du möter? 

 
● Upplever du att du ger stöd till de personer som du möter i din roll? 
  -Hur upplever du vad de nyanlända gör med den givna hjälpen/informationen du gett? 

-Beskriv en händelse eller situation där du upplevt du gett stöd som blev lyckad? 
-Vill du berätta om fler erfarenheter som du stött på som samhällsvägledare? 

  
● Finns det något mer du vill tillägga? 

-Övrigt. 
  

43/44 
 



13.4. Bilaga 4 - Intervjuguide - Strategisk nivå 
 
● Berätta lite om dig själv? 

-Yrke, utbildning, hur länge har du varit i organisationen? 
  

● Berätta hur ert integrationsarbete ser ut i kommunen? 
-Vilka framgångsfaktorer har ni sett i integrationsarbetet? 
-Vilka utmaningar ser ni/har ni stött på genom ert integrationsarbete? 

 
● Ni har valt att arbeta med samhällsvägledare/brobyggare som del i integrationsarbetet, 

kan du berätta lite om bakgrunden (idé och syfte)? 
-Kan du beskriva deras uppdrag? 
-Berätta om strategier/aktiviteter som varit lyckade. 
-Hur sker uppföljning kring samhällsvägledarnas arbete? 
-Saknar du något i yrkesrollen/arbetsuppgiften som en samhällsvägledare har? 

 
● Berätta om dina upplevelser av yrket samhällsvägledare? 

-Vilka effekter upplever du att samhällsvägledarnas uppdrag givit? 
-Vilka behov upplever du att de nyanlända har av en samhällsvägledare? 
-Kan du se några hälsofrämjande effekter med arbetet? Om ja, berätta. 
-Har ni upplevt en ökad delaktighet från nyanländas sida?  

  
● Om vi ska prata lite om organiseringen av arbetet, hur ser din kontakt ut med 

samhällsvägledare? 
-Hur ser samverkan ut mellan samhällsvägledarna? Berätta. 
-Finns det samverkan mellan andra aktörer i kommunen? (t.ex. förskolan, biblioteket, 
studieförbundet vuxenskolan, medborgarkontoret, arbetsförmedlingen, idrotts- och 
etniska föreningar.) Om ja, berätta hur det arbetet ser ut och fungerar. Om nej, anser du 
att det finns behov av mer samverkan? 

   
● Hur förmedlar ni informationen om att samhällsvägledare finns? 

-Vilka vänder ni er till? 
-Hur vet nyanlända att de kan vända sig till er? 
-Hur når ni ut till personer som kan ha behov av ert stöd? 
-Hur kan arbetet se ut vid vägledning och stöttning med nyanlända? 

 
● Upplever du att ni ökar förståelsen med kulturen i samhället? 

-I er delrapport står begreppet samhällsservice? Kan du beskriva vad det innebär? 
-Hur upplever du att ni bidrar till förutsättningar för jämlikhet inom samhällsservice? 
-Vill du berätta om fler erfarenheter som ni har stött på med samhällsvägledare? 

  
● Finns det något mer du vill tillägga? 

-Övrigt 
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