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ABSTRACT  
Crondahl, O. och Dahlquist, O. 2016. The use of digital tools in the process of integrating immigrants. Uppsatser 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   
 
This bachelor thesis has studied how digital tools can be used in the process of integrating immigrants. The 

purpose of the study has been to examine how the municipality of Uppsala and Arbetsförmedlingen in Uppsala 

incorporate the use of digital tools in the process of integrating immigrants and how these actors and immigrants 

perceive digital tools in such context. Furthermore, this thesis has discussed in which steps in the process of 

integrating immigrants digital tools are a resource or a barrier. A qualitative method has been used throughout 

this thesis. Semi-structured interviews have been conducted with Arbetsförmedlingen in Uppsala, 

Arbetsförmedlingen’s department of digital services, the municipality of Uppsala and immigrants participating in 

the integration program. Previous research about integration, digitalization of Swedish authorities and digital 

exclusion have been used in order to analyze this case study. This thesis identifies that no digital tools are used in 

today’s integration program although each actor claims to see many opportunities for digital tools to be used. 

The local actors, Arbetsförmedlingen in Uppsala and the municipality of Uppsala, claim that if digital tools were 

to be used, IT support needs to be offered to the immigrants. In opposite, the national actor 

Arbetsförmedlingen’s department of digital services claims that no support is needed. Finally, digital tools are 

recognized as a resource in mapping of work profession and competencies, in the course Swedish for immigrants 

and reporting activities. Conversely, digital tools could be barriers in these steps too due to inadequate IT 

knowledge and language barriers.  

 
 
Keywords: Integration, digitala hjälpmedel, digitala tjänster, etableringsuppdraget och digital exkludering 

 
Handledare: Karin Backvall 



FÖRORD 

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som har bidragit till denna C-uppsats. Speciellt vill vi 

tacka Arbetsförmedlingen i Uppsala, Uppsala Kommun, Arbetsförmedlingens avdelning för 

digitala tjänster och deltagare på SFI. Utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra detta 

arbete. Vi vill även tacka vår handledare Karin Backvall på Uppsala universitet för din 

vägledning och värdefulla kommentarer på vår uppsats.  

 
  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING 5 
1.1 Syfte & frågeställningar 5 

2 METOD 6 
2.1 Intervjuer 6 
2.2 Metodkritik 8 

3 INTEGRATION & DIGITALISERING I SVERIGE 9 
3.1 Integration 10 
3.2 Digitalisering av det svenska samhället 11 
3.3 Digital exkludering 13 

4 DIGITALA HJÄLPMEDEL I INTEGRATIONSPROCESSEN 14 
4.1 Integrationsprocessen 14 
4.2 Digitala hjälpmedel i integrationsprocessen i Uppsala kommun 15 

5 DISKUSSION 23 
5.1 Användandet av digitala hjälpmedel 23 
5.2 Upplevelser kring digitala hjälpmedel 24 
5.3 Digitala hjälpmedel som tillgång respektive hinder i integrationsprocessen 27 

6 SLUTSATSER 29 
KÄLL-OCH LITTERATURFÖRTECKNING 31 
BILAGOR 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
1 INLEDNING 

Sverige har sedan slutet av andra världskriget varit ett land som tagit emot flyktingar (Borevi, 

2014). Invandringen till Sverige har både ökat och sjunkit genom åren, men från 2011 syns 

endast en uppåtgående trend av asylansökningar (Statistiska centralbyrån, 2015). Trenden 

visar sig tydligt mellan år 2014 och 2015 då antalet asylsökande ökade från 81301 till 162877 

(Migrationsverket, 2015c) (Migrationsverket, 2014). Detta ställer Sverige inför en enorm 

utmaning vad gäller att snabbt integrera nyanlända i det svenska samhället. Genom att snabbt 

etablera tillströmningen av kunskap och arbetskraft har Sverige mycket att vinna; långsiktigt 

bidrar detta till att utveckla landet ekonomiskt, socialt, politiskt och kulturellt 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2015).  

 

För att effektivisera etableringen av nyanlända har staten presenterat nya satsningar i 

vårbudgeten 2016. Då väntetiden för beslut om uppehållstillstånd har ökat vill regeringen med 

tidigare insatser ta tillvara på väntetiden i syfte att underlätta etableringen. (Regeringen, 

2016c). I vårbudgeten presenteras även att 10 miljoner kronor ska gå till digitala hjälpmedel i 

syfte att stärka kunskaper i svenska. Det är kommunen som ska erbjuda svenskundervisning i 

samband med upprättandet av en etableringsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen och 

den nyanlända, för att påskynda dennas etablering i samhället (Uppsala komun, 2016) 

(Arbetsförmedlingen, 2015a). Digitala strategier har blivit viktigare för offentligt sektor för att 

hitta effektivare och smartare arbetssätt som kan främja tillväxt och sysselsättning (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016). Med denna bakgrund är det intressant att studera hur det 

digitala samhället påverkar arbetet i integrationsprocessen av nyanlända i en Svensk kommun.  

Vidare är det även intressant att undersöka digitala hjälpmedels möjligheter och svårigheter 

att användas i integrationsprocessen och etableringsplanen.  

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av digitala hjälpmedel i 

integrationsprocessen och på vilket sätt de kan främja arbetet med integration. I studien vill vi 

belysa perspektiv från både tjänstemän och nyanlända angående digitala hjälpmedel i 

integrationsprocessen. Uppsatsen fokuserar på att undersöka om och hur Uppsala kommun 
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arbetar med digitala hjälpmedel samt vilka möjligheter och svårigheter de ser med digitala 

hjälpmedel. Vidare ligger fokus på att studera den senare delen av integrationsprocessen, 

etableringsplanen.   

 

Syftet leder in på följande frågeställningar: 

 

• Hur arbetar Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun med digitala hjälpmedel i 

integrationsprocessen?  

• Hur upplevs digitala hjälpmedel av kommunen och nyanlända? 

• I vilka delar av integrationsprocessen är digitala hjälpmedel en tillgång respektive ett 

hinder? 
 

2 METOD 

Denna uppsats har undersökt hur Uppsala kommun arbetar med integration samt om arbetet 

med integration har kommit att förändras som en följd av att samhället allt mer digitaliseras. I 

undersökningen har vi analyserat tankar och erfarenheter utifrån det som har diskuteras på 

intervjuerna som genomförts med bland andra Uppsala Kommun. För att kunna analysera hur 

olika aktörer ser på användandet av digitala hjälpmedel i integrationsprocessen, som en del i 

ett större sammanhang, har vi applicerat en kvalitativ metod på vår undersökning. Detta för att 

kvalitativa angreppssätt används för att få en djupare förståelse av vad som studeras och 

vilken roll den har i sammanhanget (Holme et al., 1997). Den primära materialinsamlingen 

har skett via intervjuer. I studien har vi använts oss av teorier från tre skilda områden; 

integration, digitalisering av samhället och digital exkludering.  

 

2.1 Intervjuer 

Genom att göra kvalitativa intervjuer har vi fått en bild över hur respondenterna upplever att 

arbetet med integration är sammankopplat med digitaliseringen av samhället. Intervjuerna har 

genomförts som semistrukturerade intervjuer för att ha möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenten och på så vis skapa en mer levande intervju. I en semi-strukturerad intervju har 

forskaren en lista över teman och frågor som ska beröras, dock behöver inte dessa komma i 

rätt ordning och andra frågor än de förberedda kan ställas under intervjun (Bryman & Nilsson, 

2011). Eftersom integrationsprocessen, speciellt under det första bemötandet av nyanlända, 
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involverar flera aktörer har vi valt ut de mest relevanta för intervjuer till insamlandet av data. 

Nedan förklaras de intervjuobjekt som vi har valt att hämta data ifrån. Vi har riktat 

huvudfokus på de aktörer som arbetar med att integrera nyanlända för att kunna svara på 

frågeställningen om hur dessa arbetar med digitala hjälpmedel i integrationsprocessen. Data 

hämtad från de nyanlända är tänkt att användas som ett komplement för att inkludera deras 

upplevelser av digitala hjälpmedel i integrationsprocessen.  

 

2.1.1 Uppsala Kommun 

Sveriges kommuner har en betydande roll i integrationsprocessen där de bland annat ansvarar 

för praktiskt hjälp i samband med bosättning, stöd för undervisning av svenska för invandrare 

(SFI) samt samhällsorientering under mottagandet av nyanlända. Uppsala kommun 

representerar en kommun som behandlar fler antal asylsökande än medelvärdet för Sveriges 

kommuner (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015), vilket är fördelaktigt för vår insamling 

av material då det representerar en bred grupp. Detta för att de som jobbar med mottagandet 

av nyanlända i Uppsala kommun har bred erfarenhet av deras behov och därför har vi valt att 

undersöka hur digitala hjälpmedel skulle kunna användas i integrationsprocessen i Uppsala 

kommun.   
 

En intervju med två tjänstemän på Uppsala kommun genomfördes den 11 mars 2016. 

Intervjun inleddes med att utgå från de intervjufrågor vi förberett men övergick allt mer till att 

bli en diskussion där vi, som intervjuare, ställde följdfrågor till det som diskuterades. Fokus i 

intervjun var att diskutera frågor kring integrationsprocessen på en mer övergripande nivå för 

att kunna identifiera moment i integrationsprocessen där digitala hjälpmedel skulle göra nytta. 

Intervjun pågick i cirka 90 minuter. I uppsatsen kommer vi att referera denna intervju till 

tjänstemän på Uppsala kommun. 

 

2.1.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen valdes som en fokusgrupp för insamling av material på grund av dess 

samordnade roll för att etablera nyanlända. Etableringsplanen är en väsentlig del i 

integrationsprocessen av nyanlända och dess innehåll är således intressant att undersöka med 

avseende på uppsatsens syfte  (Arbetsförmedlingen, 2015b). 
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En intervju med en tjänsteman på Arbetsförmedlingen i Uppsala genomfördes den 22 april 

2016. I intervjun låg fokus på att diskutera olika moment, som månadsrapportering och yrkes-

och kompetenskartläggning, under etableringsinsatserna samt hur digitala hjälpmedel skulle 

kunna användas i dessa moment. Även denna intervju övergick till en mer av en flytande 

diskussion. Intervjun pågick i cirka 60 min.  I uppsatsen kommer vi att referera denna intervju 

till tjänstemän på Uppsala kommun.  

 

Den 26 april genomfördes en intervju med en tjänsteman på Arbetsförmedlingens avdelning 

för digitala tjänster i Stockholm. Under intervjun diskuterades Arbetsförmedlingens digitala 

strategi för integrationsprocessen, vilka digitala hjälpmedel som är under utveckling och hur 

de har tänkt kring dessa. Intervjun pågick i cirka 60 min. I uppsatsen kommer vi att referera 

denna intervju till en tjänsteman på avdelningen digitala tjänster.  
 

2.1.3 Deltagare på SFI 

Vi har valt att intervjua deltagare på SFI i Uppsala eftersom dessa också representerar 

nyanlända i Sverige som är med i etableringsuppdraget. Vi har valt att endast studera 

nyanlända personer till Sverige. Migrationsverkets definition av en nyanländ person är en 

person som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och ska eller har påbörjat en 

etableringsprocess (Migrationsverket, 2014). 

 

Den 13 april 2016 genomfördes en intervju med deltagare i SFI på Linnéskolan i Uppsala. 

Tanken var att intervjua en grupp nyanlända, men endast en person ville delta i intervjun. För 

att kunna genomföra intervjun tog vi hjälp av en tolk. Då även tolken var en nyanländ person 

som genomgått SFI och etableringsinsatserna i Uppsala, inkluderades denna i intervjun. 

Intervjun pågick i cirka 25 minuter och fokuserade på konkreta frågor som: vill du använda 

digitala tjänster? Varför/varför inte? I uppsatsen kommer vi att referera denna intervju som de 

nyanlända.  
  

2.2 Metodkritik  

En möjlig brist vid datainsamling via intervjuer är att forskaren är det primära instrumentet 

och en viss subjektivitet kan komma att påverka av det insamlade materialet (Bryman & 

Nilsson, 2011). Vi har intervjuat ett fåtal personer, vilket medför att det endast är deras 
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upplevelser som tagits i beaktning. Dessutom kan vår egna tolkning av teorin och svaren från 

intervjuerna skilja sig från författarnas och respondenternas verklighet. Under intervjun med 

nyanlända använde vi oss av en tolk som inte hade svenska som modersmål utan själv just 

genomgått SFI i etableringsinsatserna. På grund av dennes svenskkunskaper kan frågornas 

tänkta utförande ha förändrats eller misstolkats. Vidare menar Bryman och Nilsson (2011) att 

kvantitativa forskare ibland kritiserar kvalitativa undersökningar på grund av problem med 

generalisering. Då kvalitativa forskare genomför observationer eller intervjuer i en liten 

specifik grupp menar kritikerna att det är svårt att generalisera resultaten till andra miljöer. 

Med andra ord finns ett problem att de som undersöks inte är representativa för en större 

grupp eller population (Bryman & Nilsson, 2011). I denna studie har vi relaterat resultaten till 

mer allmänna teoretiska begrepp, något som kallas teoretisk generalisering (Ahrne & 

Svensson, 2015). För att försöka genomföra detta menar Ahrne och Svensson (2015) att vi bör 

identifiera vad det vi har studerat är ett exempel av. Svaret på detta är att vi har studerat ett 

exempel av integration och digitalisering. I studien har generella teorier om integration och 

digitalisering applicerats för att besvara en frågeställning om hur digitala hjälpmedel kan 

användas i integrationsprocessen av nyanlända. Ett sista av den kvalitativa metodens problem 

är giltighetsproblemet: Hur kan vi som forskare vara säker på att materialet från intervjuerna 

verkligen fångar den företeelse som sker i samhället (Eneroth, 1984). Det har därför varit 

viktigt för oss som intervjuare att upprätthålla en objektiv syn på det som sägs under 

intervjuerna. Vi har också ställt liknande frågor under de olika intervjuerna för att få flera 

perspektiv på det som studeras. 

 

3 INTEGRATION & DIGITALISERING I SVERIGE 

Som tidigare nämnt i metoden har vi valt att använda oss av enskilda teorier kring integration, 

digitalisering av svenska samhället och myndigheter samt digital exkludering. Dessa teorier 

har skilda roller i syftet med undersökningen. Integrationsteorin ska hjälpa oss förstå vad 

integration innebär för vår undersökning. Teorierna om digitalisering och digital exkludering 

ska hjälpa oss förstå hur digitala hjälpmedel påverkar grupper i samhället. Genom att sedan 

använda dessa tillsammans har vi analyserat hur digitala hjälpmedel kan vara en tillgång 

respektive hinder i integrationsprocessen.  
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3.1 Integration 

Det var under tidigt 1900-tal som integration av immigranter började studeras som 

akademiskt ämne och då inom sociologin (Entzinger & Biezeveld, 2003). Idag är integration 

en term som används inom många ämnesområden men trots detta kan integration vara svårt 

att förklara (Entzinger & Biezeveld, 2003) (Diaz, 1993). 
 

Diaz (1993) förklarar integration som en social process mellan immigranten och det 

mottagande samhället, i vilken integration mäter den ökande delaktigheten för immigranterna 

i ett system av social interaktion och relation till samhället. Utmaningar med integration 

skiljer sig mellan länder och regioner, men även hur tolkningar av normer av demokrati, frihet 

och mänskliga rättigheter skiljer sig åt (Carens, 2005).  
 

År 1968 tog svenska staten ett beslut att införa policyn ”invandrarutredning” och detta var ett 

viktigt steg mot en integrationspolicy. Den syftade till att utreda immigranternas liv och vilka 

åtgärder som skulle kunna förbättra deras ställning i samhället (Diaz, 1993). Samtidigt skulle 

immigranterna även inkluderas i välfärdsystemet (Borevi, 2014). 1996 tog beslutade Sverige 

att ändra från migrationspolitik till integrationspolitik. Målet med integrationspolitiken var att 

varje individ ska ha lika rättigheter, ansvar och möjligheter oberoende kulturell och etnisk 

bakgrund. Varje immigrant ska även genom att främja socio-ekonomisk inkluderaring bli 

självständig, vilket ska ske i ett diversifierat samhälle med ömsesidig respekt och tolerans 

(Wiesbrock, 2011). Staten framställde den nya integrationspolitiken som ett paradigmskifte 

(Borevi, 2014). 
 

3.1.1 Diaz integrationsmodell 

Diaz (1993) beskriver att det finns flera dimensioner av integration, såsom kommunikativ-, 

strukturell- och social integration, där immigranter blir en fungerande del i dessa dimensioner 

genom att delta i olika sociala relationer i samhället.  Integrationsprocessen inleds med den 

primära fasen kommunikativ integration som sedan följs av de resterande dimensionerna av 

processen. Diaz (1993) menar på att kommunikativ integration är den fundamentala 

dimensionen för att nästkommande steg i integrationsprocessen ska lyckas. Kommunikativ 

integration inkluderar immigrantens vilja att utöka och förbättra sitt deltagande i den 

kommunikativa delen av samhället, alltså hur de väljer att anamma språket i landet de 
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kommer till. Diaz (1993) menar även att den första kommunikationen med institutioner och 

människor i samhället kommer forma deras integration i det långa loppet. Om immigranter 

försöker maximera sin kunskap om samhället och språket så kommer de ha lättare att 

integreras i samhället. Efter detta följer strukturell- och social integration, i vilken den 

förstnämnda inkluderar status och ekonomiska resurser, såsom immigrantens vilja att utöka 

sitt humankapital. Social integration beskriver immigrantens kontakt med befolkningen i 

samhället. Mer konkret innebär det vilka strategiska val som görs för att ta kontakt med 

befolkningen och därmed bli socialt integrerad i samhället. Diaz (2011) anser att dimensionen 

social integration är ytterst viktigt, om inte vital, för integrationsprocessen. Ett annat 

perspektiv av betydelsen av sociala kontakter i integrationsprocessen beskrivs av Tovatt 

(2011). Tovatt (2011) menar att sociala nätverk kan skapa möjligheter att få ett arbete via 

personliga kontakter men samtidigt skapas social ojämlikhet på arbetsmarknaden. Bland de 

personer som får en anställning via sociala nätverk visar en trend att de som är utlandsfödda 

får lägre betalda arbeten än de som är svenskfödda. Detta fenomen kallas för social 

nätverkssegregation. Olika grupper blir hänvisade till olika branscher, vilket då skapar en 

etnisk uppdelning av arbetsmarknaden. En förälders eller väns etablering och position på 

arbetsmarknaden har en avgörande roll för om en person ska få ett arbete via sitt sociala 

nätverk. Ungefär 60-85 procent av alla arbeten förmedlas via informella kontakter inom 

sociala nätverk (Tovatt, 2011). 

 

3.2 Digitalisering av det svenska samhället 

Var finns det digitala samhället? “Digitaliseringen finns i alla slags produkter, används för att 

stödja de flesta tjänster, utgör en ryggrad för kommunikationen i vårt samhälle och möjliggör 

enorma förändringar – som vi inte kunde föreställa oss för bara tio år sedan” (Larsson & Per, 

2013). I digitaliseringen av samhället får elektronisk information och kommunikation en allt 

mer betydande roll, både i vardagslivet och arbetslivet. Digitalisering av offentlig sektor 

innebär att det blir allt vanligare att exempelvis söka bygglov, förskoleplats, eller deklarera 

genom elektroniska tjänster. Digitaliseringen har blivit ett viktigt mål för offentlig sektor i EU 

och i Sverige och denna sker i snabb växande takt. 2011 presenterade regeringen ett mål om 

att Sverige ska bli bäst i världen när det gället att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 

Förvaltningsservice ska därmed göras lättillgänglig för att så många som möjligt ska kunna 

använda detta (Andréasson, 2015). 
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3.2.1 Digitaliserandet av svenska myndigheter 

Sedan 90-talet har svenska myndigheter börjat utvecklingen av sin webbaserade självservice 

som går ut på att tillgängliggöra information och tjänster via nätet. En av dessa myndigheter 

är Arbetsförmedlingen som 1995 började utvecklingen av sina elektroniska tjänster. Idag har 

deras webbaserade tjänster en stor betydelse för både arbetssökande och arbetsgivare. 

Platsbanken är Arbetsförmedlingens viktigaste självservice där arbetssökande och 

arbetsgivare på egen hand kan hitta varandra. Efter lanserandet av platsbanken påbörjades 

utvecklingen av flera andra webbaserade tjänster hos Arbetsförmedlingen. Exemplet på 

Arbetsförmedlingens digitalisering är bara ett utav flera på hur Sveriges myndigheter flyttar 

sina tjänster från personliga möten till webbaserad självservice. Försäkringskassan, 

Skatteverket och Centrala Studiestödsnämnden är exempel på andra myndigheter som har 

flyttat flera av sina tjänster till nätet. Bakom digitaliserandet av svenska myndigheter finns 

politiska ambitioner att med hjälp av tekniken göra myndigheternas arbete mer effektivt och 

mindre kostsamt. Den digitala självservicen möjliggör att människor kan använda 

myndigheternas tjänster utan att behöva ta sig till en specifik plats, förutsatt att dessa 

människor har tillgång till internet. Samtidigt ställs förväntningar och krav från 

myndigheternas sida att deras digitala tjänster används och att användarna har de verktyg och 

kunskaper som krävs för att använda dessa tjänster (Abalo & Danielsson, 2008).  
 

Användarna av internet och Svenska myndigheters digitala tjänster kommer från olika 

sociokulturella grupper och har olika förutsättningar att ta del av nätbaserade tjänster. 

Eftersom ökat ansvar ligger hos användaren av att till exempel ta del av Arbetsförmedlingens 

digitala tjänster finns en risk att grupper med otillräckliga teknikkunskaper eller avsaknad av 

materiella resurser exkluderas från dessa tjänster och inte har samma möjlighet som vana 

internetanvändare (Abalo & Danielsson, 2008). Den digitala klyftan (digital divide) syftar till 

segregationen mellan individer, företag och olika socio-ekonomiska grupper vad gäller deras 

möjlighet att ha tillgång till informations- och kommunikationsteknologier i användandet av 

deras aktiviteter (Billon et al., 2010).  
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3.3 Digital exkludering 

En del av digital exkludering (digital exclusion) har sitt ursprung i de tekniska aspekter som 

hindrar användandet av digitala tjänster (Lázaro Cantabrana et al., 2015). Aershot och 

Rodousakis (2008) beskriver att digital exkludering kan vara en faktor som ökar risken att bli 

socialt exkluderad i samhället. De har också identifierat två faktorer som leder till att bli 

digitalt exkluderad; en lägre utbildningsnivå samt en lägre inkomst, där den förstnämnda av 

dessa faktorer väger tyngst. Vidare finns barriärer att överkomma för att bli digitalt delaktig: 

att motivation och intresse saknas, brist på kunskap och träning, brist på ekonomiska resurser 

och brist på medvetenhet gällande e-tjänster. Den viktigaste barriären att överkomma, och 

som väger mer än finansiella hinder och otillräckliga kunskaper är brist på motivation och 

viljan att använda digitala tjänster. Ytterligare är kunskapen om vad statliga e-tjänster kan 

erbjuda relativt låg och att sådana hemsidor uppfattas vara svårförstådda. För att öka 

medborgares uppfattning om statliga e-tjänster behövs fördelarna med sådana förtydligas 

(Aershot & Rodousakis, 2008). För att motverka digital exkludering har Cantabrana et al. 

(2015) identifierat flera åtgärder. Bland dessa finns tillgången till allmän digital utrustning 

som till exempel gratis WiFi. Aershot och Rodousakis (2008) beskriver att digital exkludering 

är ett fenomen som uppmärksammas även på högre nivå. EU strävar efter lika tillgång till 

statliga e-tjänster för alla medborgare. För att kunna fullfölja målet måste länders 

beslutsfattande organ ta hänsyn till följande fyra punkter. 

1) Strategier för social inkludering bör vara långsiktiga och det krävs ett politiskt 

åtagande 

2) Relevanta, statliga aktörer ska jobba tillsammans för social inkludering. Aktörer som; 

Arbetsförmedlingen, Kommun, Försäkringskassan och Landsting.  

3) Lokala personer som upplever sig vara social exkluderad bör vara med och utforma 

dessa strategier.  

4) Strategierna ska baseras på behov och strategierna ska utvecklas med demokrati där 

lokala beslut ska kunna tas för att motverka social exkludering. 
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4 DIGITALA HJÄLPMEDEL I INTEGRATIONSPROCESSEN 

Nedan presenteras den empiri som har samlats in. Först introduceras en bakgrund om 

integrationsprocessen i Sverige för att förklara hur denna fungerar allmänt och sedan beskrivs 

hur digitala hjälpmedel används i integrationsprocessen i Uppsala kommun. Den andra delen 

behandlar arbetet i Uppsala kommun och är strukturerat efter de delar som är väsentliga i 

etableringsarbetet, vilka är yrkes- och kompetenskartläggning, jobbsök, månadsrapport samt 

SFI. Styckesindelningen är gjord för att visa hur digitala hjälpmedel används i dessa delar, 

och vilka möjligheter och hinder som finns med användandet. 

 

4.1 Integrationsprocessen 

Figur 1 visar vägen från asylansökan till Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Den första 

officiella kontakten asylsökande har i Sverige är med Migrationsverket som handlägger alla 

asylsökningar samt beslutar om personen har rätt till uppehållstillstånd i Sverige  

(Migrationsverket, 2016). De har också ansvar för alla anläggningsboenden där asylsökande 

personer kan bo i väntan på besked om uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2015a).  
 

En dagersättning ges till de som söker asyl i Sverige och efter att personen fått ett permanent 

uppehållstillstånd (PUT) sker flytt till en kommun där den nyanlända folkbokför sig 

(Migrationsverket, 2015b). Många personer som fått PUT har tidigare bott kvar på 

Migrationsverkets boende då kommuner inte velat ta emot nyanlända och det är svårt att hitta 

boende på egen hand. I samband med detta infördes den 1 mars en anvisningslag som tvingar 

kommunerna att ta emot nyanlända och ordna bostäder åt de nyanlända (Regeringen, 2016a) 

(Regeringen, 2016b).  
 

Den första kontakten som nyanlända har när de bosatt sig i en kommun är med 

Arbetsförmedlingen. De har ett samordnande ansvar för nyanländas etablering i det svenska 

samhället (Arbetsförmedlingen, 2016). Sedan 1990-talet har Sverige kontinuerligt arbetat för 

att främja integration och introducerat program för nyanlända (Borevi, 2014). Lagen om 

etableringsinsatser trädde i kraft 2010 (2010:197) och syftar till att främja nyanländas 

etablering i arbetslivet och det sociala samhället. Arbetsförmedlingen upprättar 

etableringsplaner som utformas med individen, berörd kommun och myndigheter. 
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Migrationsverket 
• Asylansökan 

Kommun 
• Folkbokföring 
• Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen 
• Etableringsplan 
• SFI 
• SO 
• Arbetsmarknadsinsatser 

Etableringsplanen omfattar högst 24 månader och innefattar svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering (SO) och arbetsmarknadsinsatser. SFI är en språkkurs som ska ge 

språkliga verktyg för att klara av kommunikation och deltagande i både det sociala livet och 

arbetslivet (Skolverket, 2015). SO ska ge en förståelse för det svenska samhället och hur 

vardagslivet fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter varje enskild individ har 

(2010:1138). Arbetsmarknadsinsatserna syftar till att introducera den nyanlända till 

arbetsmarknaden antingen genom arbetsträning eller praktikplats. Under etableringsinsatserna 

ges en etableringsersättning till den nyanlända.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren visar i kronologisk ordning vägen från asylansökan till etableringsplan. I denna studie kommer 

främst det sista steget, etableringsplanen, att diskuteras. 

 

4.2 Digitala hjälpmedel i integrationsprocessen i Uppsala kommun 

I intervjun med två tjänstemän på Uppsala kommun (2016) ansågs att i dagsläget har en ökad 

digitalisering av svenska samhället inte förändrat Uppsala kommuns arbete med integreringen 

av nyanlända förutom att information nu finns tillgänglig digitalt på de största språken. I 

kommunens arbete finns fortfarande mycket pappersarbete när det gäller personer som 

ansöker om försörjningsstöd, vilket bland annat beror på att detta är hårt reglerat med 

kvittoredovisningar. Däremot är Uppsala kommun på väg in i användandet av digitala 

lösningar där tanken är att komma ifrån arbetet med papper och det ska vara möjligt att göra 

ansökan via ett e-system för hela försörjningsstödet (Tjänstemän på Uppsala kommun, 2016). 

Även en tjänsteman vid Arbetsförmedlingen i Uppsala (2016) menade på att det inte används 

så mycket digitala hjälpmedel inom etableringsinsatserna. Idag genomförs mycket av 

kommunikationen via personliga möten eller telefon, men myndigheten vill utveckla 

kommunikationen utifrån deras kunders behov. Men även att vissa hellre vill kommunicera 
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via en dator än ett personligt besök och det vill Arbetsförmedlingen kunna erbjuda. Därför 

börjar de nu arbeta mer med webbinarier, där information kan delas till en grupp via internet.  
 

Av intervjun med två tjänstemän på Uppsala kommun (2016) framgick att om mer digitala 

hjälpmedel används under etableringsinsatserna skulle det kunna leda till att nyanlända får 

mer egenkontroll hos de myndigheter som utvecklar digitala tjänster, men också att det finns 

en möjlighet att den nyanlände känner sig mer involverad och självständig. Likt med detta är 

Sveriges mål med integrationspolitiken att alla nyanlända ska bli självständiga (Wiesbrock, 

2011). Samtidigt är det myndigheternas ansvar att se till att varje individ vet hur de digitala 

tjänsterna används så att ingen riskerar att bli digitalt exkluderad (Abalo & Danielsson, 2008). 

Till skillnad från Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala syns digitaliseringen av 

det svenska samhället mer på Arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster i 

Stockholm. Utvecklingen av digitala hjälpmedel i etableringen av nyanlända har först nu 

kommit igång ordentligt. Tidigare har IT systemen varit komplexa och stora men idag 

utvecklas mindre system som kopplas ihop med varandra (Tjänsteman på avdelning för 

digitala tjänster, 2016). Utvecklingen av digitala tjänster ligger i tiden med det Larsson och 

Per (2013) menar, att digitaliseringen finns överallt och utgör ryggraden för 

kommunikationen i samhället och möjliggör enorma förändringar.  

 

4.2.1 Yrkes- och kompetenskartläggning 

När en person kallas till etableringssamtal ligger fokus på att kartlägga personens 

yrkesbakgrund och arbetslivserfarenhet. Just valideringsinsatserna har överlag varit svåra och 

trögstartade. Tidigare har det varit mer fokus på att testa personens språkkunskaper snarare än 

praktisk kunskap. Exempelvis tar det lång tid för en läkare att få sin svenska läkarlegitimation 

eftersom de först måste klara av gymnasiesvenskan (Tjänsteman på Arbetsförmedlingen, 

2016). Denna attityd har nu, enligt en tjänsteman på avdelningen för digitala tjänster (2016), 

förändrats som sa att  
 

”För ett år sen sa arbetsgivare att kan du inte svenska så är vi inte intresserade, men nu är det 

tvärtom”. 

 

Arbetsgivare har börjat se värdet av att kunna andra språk och med valideringstester på andra 

språk än svenska kommer nyanlända förhoppningsvis ut i arbetslivet tidigare. I samband med 



17 

yrkes- och kompetenskartläggningen har Arbetsförmedlingen också något som kallas 

snabbspår inom 14 olika branscher där målet är att snabbare få ut nyanlända med rätt 

kompetenser till arbete inom bristyrken (Tjänsteman på avdelningen för digitala tjänster). Det 

sociala nätverket som Tovatt (2011) talar om är att få ett arbete via kontakter. Ett snabbspår 

skulle kunna liknas med ett socialt nätverk, då det skapar en kontakt mellan den nyanlända 

och arbetsgivare.  
 

Både tjänstemän på Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun menade på vikten av tidiga 

insatser i integreringsprocessen, såsom valideringsinsatser och kompetenskartläggning. 

Arbetsförmedlingen ser här möjligheter med att jobba med digitala hjälpmedel för 

kompentenskartläggning redan på migrationsverkets anläggningsboenden. Ett pilotprojekt för 

detta har gjorts med företaget mobilearn på sex orter i Sverige där nyanlända med hjälp av en 

responsiv hemsida kan föra in arbetslivserfarenhet, utbildning och språkkunskaper och sen 

skapa en digital portfölj.  Kompetenskartläggningen bygger på enkel inmatning baserat på 

frågor eftersom CV inte är en standard i mellanöstern. Vidare stödjer tjänsten fem språk, vilka 

är svenska, engelska, arabiska, persiska, och somaliska (Tjänsteman på avdelningen för 

digitala tjänster). I Intervjun med en tjänsteman på Arbetsförmedlingen i Uppsala (2016) 

beskrevs att kompetenskartläggning på migrationsverkets anläggningsboenden hjälper 

Arbetsförmedlingen eftersom personerna då har en viss grund som kan användas när de 

kommer till Arbetsförmedlingen. I och med vårändringsbudgeten 2016 har 

Arbetsförmedlingen också fått uppdrag att vara ute mer och kompetenskartlägga redan på 

anläggningsboenden. Den första kontakten med institutioner formar integrationen i det långa 

loppet menar Diaz (1993). Genom att då gå in tidigt med insatser och upprätta en kontakt 

mellan nyanlända och myndigheter kan integrationsprocessen börja tidigare.  

 

4.2.2 Jobbsök 

I intervjun med en tjänsteman på Arbetsförmedling (2016) framgick att de känner att det finns 

påtryckningar från samhället att de bör erbjuda digitala tjänster och då främst inom 

bostadssök och jobbsök. Detta överensstämmer med att flera av Sveriges myndigheter flyttar 

sina tjänster från personliga möten till webbaserad självservice (Abalo & Danielsson, 2008). 

Arbetsförmedlingen tror att det finns fler utmaningar när det gäller jobbsök på grund av att det 

inte går att bara läsa en annons och sedan skriva ett CV, då olika länder har olika principer 
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gällande jobbsökande (Tjänsteman på Arbetsförmedlingen, 2016). I intervjun med nyanlända 

(2016) framgick att de inte kan fokusera på framtiden och söka jobb förrän de fått ett boende. 

Detta är exempel på en konflikt mellan Arbetsförmedlingens strategier och de nyanlända, då 

tjänstemannen på avdelningen för digitala tjänster (2016) menar att det är lättare för 

nyanlända att först hitta ett arbete och att det sedan blir enklare att hitta en boende.  
 

I Sverige är det inte bara fokus på meriter utan andra egenskaper måste också beskrivas i det 

personliga brevet (Tjänsteman på Arbetsförmedlingen, 2016). Arbetsförmedlingen menade på 

att det behövs ett stort stöd för detta.  De nyanlända behöver även hjälp med hur de ska 

förbereda sig inför intervjuer och hur de kontaktar arbetsgivare. Det är ett resurskrävande 

matchningsarbete förmedlare utför för att finna passande jobb till individer (Tjänsteman på 

Arbetsförmedlingen, 2016). I intervjun med två nyanlända framgick att det är svårt att söka 

jobb på egen hand då hemsidorna är på svenska och de måste vänta länge på att få hjälp då 

Arbetsförmedlingen har så mycket att göra. De önskar att Arbetsförmedlingen kunde 

förtydliga information om jobb som finns att söka eller att hemsidorna fanns tillgängliga på 

andra språk. Om detta fanns skulle de nyanlända både vilja och kunna söka jobb på egen hand 

till exempel på internet hemifrån (Nyanlända Uppsala, 2016). Tjänstemannen på 

Arbetsförmedlingen i Uppsala (2016) menade på att personer med högre utbildning ofta har 

lättare att hitta sina egna nätverk. Exempelvis läkare som har en Facebook grupp där de 

hjälper varandra att hitta rätt. Detta skiljer sig mot Tovatt (2011) som menar på att 

utlandsfödda har svårare att få ett arbete via sociala nätverk. Att då ta hjälp av ett nätverk, 

som Facebook, kan ses som social integration som enligt Diaz (1993) inträffar då en kontakt 

med befolkningen i samhället upprättas.  
 

I intervjun med en tjänsteman på avdelning för digitala tjänster (2016) beskrevs att de är i 

utvecklingsfasen av digitala tjänster för att hjälpa de nyanlända att finna ett jobb. Hittills 

arbetar de med fem digitala koncept varav två är mer inriktade på direkt jobbsök. Det första 

konceptet har tagits fram tillsammans med ICA och ett rekryteringsföretag, Happyr, där ICA 

identifierar fem stycken arbetsroller i detalj. Det framgick även att det var ICA som kom till 

Arbetsförmedlingen med idén då de är intresserade av att hitta personer med rätt kompetenser. 

Vidare framgick av intervjun att ICA har börjat ta kontakt med lokala arbetsförmedlare för att 

testa den här tjänsten.  
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Det andra konceptet bygger på snabbkartläggningen och att göra stegvisa val, där det första 

valet är bland 20 stycken yrkesområden. Sedan följer ett antal val tills kartläggningen matchat 

en specifik yrkesroll. Tjänsteman vid avdelningen för digitala tjänster (2016) beskriver att 

syftet med kartläggningen är att enkelt få en överblick av vad individen arbetat med tidigare 

och vilken utbildning de har. En riktlinje är att det ska vara lätt för individen att använda 

tjänsten. De nyanlända uttryckte att digitala tjänster är svåra att använda. Enligt teorin är det 

myndigheternas ansvar att utbildning om hur digitala tjänster används ges (Abalo & 

Danielsson, 2008). Alltså måste Arbetsförmedlingen se till att alla nyanlända lär sig att 

använda tjänsten. Det finns också en funktion som visar hur många gånger arbetsgivare har 

sökt på en viss person vilket ska fungera som en morot för individerna så de arbetar aktivt 

med sitt jobbsökande.  Aeroshot och Roudsakis (2008) menar på att motivation är det 

viktigaste för att utesluta att bli digitalt exkluderad. Att då ha en funktion som visar hur 

många gånger någon sökt på den jobbsökande kan ses som en motiverande faktor. I båda 

koncepten går det att växla mellan olika språk så att den jobbsökande kan använda ett språk 

och sedan kan arbetsgivaren se resultaten på exempelvis svenska. Något de nyanlända (2016) 

poängterade var just möjligheten att använda digitala tjänster på deras egna språk. Detta 

menade de skulle underlätta förståelsen för och användandet av digitala tjänster. Dessa 

tjänster ska leda till att individer kommer kunna få en praktik, ett instegsarbete eller ett arbete 

mycket snabbare, men även ett arbete som passar individen (Tjänsteman på avdelningen för 

digitala tjänster, 2016).  

 

4.2.3 Månadsrapport 

Det framgick ur intervjun med tjänstemän på Uppsala kommun (2016) att under etableringen 

ska aktivitetsrapporteringen göras via papper varje månad, men för inskrivna i 

Arbetsförmedlingens ordinarie insatser sker denna digitalt. Eftersom nyanlända ofta inte får 

egen försörjning under etableringsinsatserna fortsätter de att vara inskriva på 

Arbetsförmedlingen och går från att lämna in papper till att månadsrapportera digitalt, vilket 

är på eget ansvar. Detta är en stor förändring för vissa och många missar detta, vilket kan få 

stora ekonomiska konsekvenser. Tjänstemännen på Uppsala kommun menade då på att det 

istället kunde ha varit bättre om även rapporteringen under asylprocessen och 

etableringsinsatserna sker digitalt.  
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I intervjun med tjänstemän på Uppsala kommun (2016) diskuterades också att en digital 

ansökan till försörjningsstöd skulle göra att handläggare inte behöver granska papper och 

nyanlända inte behöver ta sig till en fysisk plats. Ofta har den nyanlända bara tid över lunchen 

då ärenden ska hinna med att uträttas. I intervjun med nyanlända (2016) framgick det att det 

vore bättre att fylla i månadsrapporteringen via internet, då det går åt mycket tid att fylla i den 

manuellt och sedan få en underskrift av SFI för att sedan lämna in den hos 

Arbetsförmedlingen. För att detta skulle vara möjligt måste Arbetsförmedlingen lära alla 

nyanlända att använda tjänsten och den bör finnas tillgänglig på flera språk. I intervjun med 

två tjänstemän på Uppsala kommun (2016) sades även att det finns en osäkerhet ifall 

blanketten fyllts i rätt. Vidare menade de på att digitala blanketter skulle kunna anpassas så att 

det inte går att komma vidare förrän alla uppgifter är korrekt ifyllda, vilket minskar risken för 

att felaktiga blanketter skickas in som leder till en fördröjning av utbetalningen som kan 

resultera i stora konsekvenser för personerna. En tjänsteman vid Arbetsförmedlingen (2016) 

menade på detsamma, att digitala blanketter skulle underlätta både för individen men även för 

handläggarna på Arbetsförmedlingen. Det framgick även att implementera och utveckla en 

digital lösning tar tid. Att omvandla månadsrapporten till digital form har diskuteras, men 

ännu finns inget beslut om detta. Ur intervjun framgick även att de tror att det krävs 

stödinsatser om det skulle övergå till digital rapportering eftersom gruppen nyanlända idag 

inte uppmanas att använda digitala hjälpmedel. Ytterligare en idé på att öka den individuella 

makten över sin månadsrapportering är om den kunde översättas till andra språk, dock blir det 

problematisk då Arbetsförmedlingen vill ha svaren på svenska.    
 

En tjänsteman på avdelning för digitala tjänster (2016) menade på det motsatta, att utveckla 

en digital tjänst för rapporteringen är inte alls svårt och att inga stödinsatser krävs. 

Tjänstemannen presenterade ett förslag som en applikation till mobilen som baseras på frågor 

om deltagande i aktiviteter. Tjänsten ska vara enkel och endast krävas att individer klickar sig 

igenom, målet är att alla ska kunna använda Arbetsförmedlingens tjänster utan någon 

utbildning. Även denna applikation ska gå att växla mellan olika språk, så att deltagaren fyller 

i den på valfritt språk och Arbetsförmedlingen granskar den på svenska. 
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4.2.4 Digitala hjälpmedel i SFI 

Under intervjun med en tjänsteman på Arbetsförmedlingen (2016) framgick det att en 

svårighet under etableringsinsatserna är att kombinera aktiviteterna. SFI är planerat till ett fast 

antal timmar per vecka och resterande tid fördelas till övriga aktiviteter, såsom 

kompetenskartläggning eller praktik.  Skillnaden mellan aktiviteterna är att SFI är mer 

kontinuerlig under hela etableringsinsatserna, medan de övriga aktiviteterna förändras över 

tiden. Om inte de nyanlända kan delta på sina aktiviteter fullt ut påverkas resultatet av 

etableringen. På liknande sätt som Abalo och Danielsson (2008) beskriver, att digital 

självservice möjliggör att människor kan använda myndigheternas tjänster utan att behöva ta 

sig till en specifik plats, så tycker tjänstemannen vid Arbetsförmedlingen (2016) att frågan om 

språket endast lärs sig vid skolbänken bör ställas. Som även menade på att det finns en 

möjlighet att lösa eventuella aktivitetskrockar med hjälp av en digital tjänst för att lära sig 

språket på distans. Tjänstemannen på Arbetsförmedlingen (2016) nämnde att det skulle kräva 

att de nyanlända är mer självgående och har en studiemotivation, även om det inte går att 

säkerställa att alla har det bör en chans ges till varje individ. Efterfrågan på digitala tjänster 

tror tjänstemän på Uppsala kommun (2016) kommer att öka då gruppen som kommer idag har 

generellt högre utbildningsnivå än tidigare.  
  

I intervjun med de nyanlända (2016) framgick att det idag bland annat finns Facebook-sidor 

där du kan lära dig svenska, men dessa är svårförstådda och riktar sig mer till de som kommit 

längre i sin svenskutbildning. Därför ser de gärna att en digital tjänst, som är indelad i flera 

nivåer så även dem som är nybörjare på svenska kan använda tjänsten, utvecklas.  

Utvecklingen av en sådan tjänst ligger i linje med det politiska mål om att Sverige ska 

använda tekniken för att göra myndigheternas arbete mer effektivt (Abalo & Danielsson, 

2008). Tjänsteman vid avdelningen för digitala tjänster (2016) berättade att en digital tjänst 

för att lära sig svenska är i utvecklingsfasen. Arbetsförmedlingen har ett samarbete med ett 

företag som uppvecklat språkapplikationen Lingio. Den syftar till att fungera som ett 

komplement till SFI och kan börja användas innan etableringsuppdraget påbörjas. Även denna 

tjänst kommer vara ihopkopplad med den digitala portföljen, så att ens språkkunskaper 

kopplas ihop med ens tidigare utbildningar och arbetserfarenheter. I intervjun med en 

tjänsteman på Arbetsförmedlingen i Uppsala (2016) nämndes att de skulle vara intressant om 

SFI var mer yrkesanpassad exempelvis för läkare. Det är något som görs i Västmanland och 

även tänkts göras i Uppsala län, men i Uppsala är det fortfarande i projektstadiet. Det 
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nämndes i intervjun med en tjänsteman på avdelningen för digitala tjänster (2016) att 

språkapplikationen skulle kunna delas in i yrken för att på så sätt rikta språkinlärningen.  
 

4.2.5 Hinder mot användandet av digitala hjälpmedel i etableringsinsatserna 

Tjänstemän på Uppsala kommun (2016) menade på att det går åt mycket tid till att visa och 

förklara hur en söker bostad på egen hand och att det kan vara svårt för personer som inte har 

använt liknande elektroniska tjänster innan, och framförallt inte kan språket. Detta bekräftades 

i intervjun med de nyanlända (2016) som berättade att de tror att det skulle vara bra om fler 

digitala tjänster används under etableringsinsatserna, men att det är svårt att lära sig hur de 

ska använda tjänsterna, speciellt för att de ofta bara finns på svenska. Språkbarriärer i 

etableringsinsatserna visar likt det Diaz (1993) menar att språket är viktigt i processen att bli 

integrerad då det ligger till grund för nästkommande steg i integrationsprocessen.   
 

I intervjun med en tjänsteman på Arbetsförmedlingen (2016) framgick även att en svårighet 

med användandet av digitala tjänster i integrationsprocessen är att IT-kunskaperna hos de 

nyanlända skiljer sig mycket. Vissa är IT-ingenjörer medan andra är analfabeter som aldrig 

använt en dator och skaffar sin första smartphone i Sverige. De har mycket längre startsträcka 

för att använda digitala tjänster och riskerar då att bli utestängda från den typen av service. 

Abalo och Danielsson (2008) menar på att grupper med bristande teknikkunskap och 

materiella resurser riskerar att exkluderas från dessa tjänster då de inte har samma möjligheter 

och vana att använda myndighetens tjänster. Dessutom menade tjänstemannen på 

Arbetsförmedlingen (2016) att de som har lägre utbildningsnivå och inte är vana att använda 

dator på det sättet har också en längre startsträcka till att börja söka jobb. Detta förklaras av 

Aershot och Rodousakis (2008) som menar på att en lägre utbildningsnivå är en stor faktor för 

att bli digitalt exkluderad.  
 

Tjänstemännen på Uppsala kommun (2016) berättade att det idag inte finns någon specifik IT-

del inom etableringsplanen men att det förmodligen finns ett behov av att inkludera en sådan 

del i etableringsplanen. Eftersom många frågor som kommer till kommunens handläggare 

handlar om att få hjälp med e-legitimation, registrera sig som bostadssökande eller 

arbetssökande. De nyanlända (2016) berättade att det finns datorer tillgängligt både på 

Arbetsförmedlingen och SFI, men trots detta skulle det vara svårt att lära sig använda digitala 

tjänster och att de gärna vill ha en utbildning i detta under etableringsinsatserna. I intervjun 
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med tjänstemän på Uppsala kommun (2016) diskuterades att dessa problem skulle kunna 

mötas på ett bättre sätt än idag. Både genom insatser för att utbilda nyanlända i att använda en 

dator i kombination med utbildning i att skriva CV och presentera sig, men också genom om 

alla inblandade myndigheter kunde utveckla och anpassa sina digitala tjänster för gruppen 

nyanlända. Det skulle spara mycket tid och de personliga mötena kunde användas till andra 

saker istället för sådant som kan göras digitalt och på så sätt få mer kvalitet i mötena och prata 

om den sociala situationen eller jobbsökande.  
 

Tjänstemannen på avdelningen för digitala tjänster (2016) nämnde att Arbetsförmedlingens 

inställning eventuellt kan vara ett hinder, då det inte finns något nationellt direktiv att alla 

kommuner måste använda de digitala tjänster som utvecklas utan att de idag endast kan 

erbjuda kommunerna att använda dessa tjänster. Under intervjun framgick också att 

tjänstemannen ser Arbetsförmedlingens arbetssätt som det primära hindret mot att använda 

digitala tjänster, och inte nyanländas IT-kunskaper. Förutom hinder mot användandet av 

digitala tjänster nämndes i intervjun med tjänstemän på Uppsala kommun (2016) att det finns 

många möjligheter med digitala tjänster och  
 

”...Bara fantasin sätter gränserna, och budget kanske.” 
 

5 DISKUSSION 

Nedan följer tre diskuterande avsnitt kring användandet och upplevelser av digitala 

hjälpmedel och när digitala hjälpmedel är en tillgång respektive ett hinder i 

integrationsprocessen. I studien har identifierats att inga digitala hjälpmedel används i 

integrationsprocessen i Uppsala kommun och att upplevelserna kring digitala hjälpmedel 

skiljer sig.  

 

5.1 Användandet av digitala hjälpmedel 

Det syns tydligt att utvecklingen av digitala tjänster som kan användas i integrationsprocessen 

är något som Arbetsförmedlingen arbetar med på deras utvecklingsavdelning. Som beskrivet 

av Andréasson har digitaliseringen blivit ett viktigt mål för Sverige och sker i snabbt växande 

takt, men trots detta har det inte märkts i stor utsträckning i Uppsala kommuns 

integrationsarbete. Det skulle kunna bero på att integrationsarbetet är ett arbete med flera 
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involverande myndigheter och med hårda regleringar hur detta ska skötas. Det är troligt att det 

tar tid att förändra ett sådant arbetssätt och att det därför finns en tröghet för 

implementeringen av nya digitala tjänster i integrationsprocessen. Exempelvis är Uppsala 

kommuns arbete fortfarande präglat av mycket pappersarbete och inga digitala hjälpmedel 

används i etableringsinsatserna. De digitala tjänster som används av nyanlända är tjänster som 

inte är specifikt anpassade för nyanlända och därför kräver mycket hjälp, exempelvis 

registrera sig i bostadskö.  Här finns en svaghet i det regeringsmål som Andréasson beskriver 

och som presenterades 2011, att med digitala hjälpmedel göra förvaltningens service så 

lättillgänglig som möjligt för att så många som möjligt ska kunna ta del av denna service. 

Tjänstemannen på avdelningen för digitala tjänster menar dock att de digitala hjälpmedel som 

utvecklas ska vara både lättillgängliga och enkla att använda, vilket stämmer in med 

regeringsmålen. Just nu är dessa digitala tjänster fortfarande i utvecklingsstadiet men enligt 

Andréasson får elektronisk information och kommunikation till följd av digitaliseringen av 

samhället en allt mer betydande roll. Det är därför troligt att de digitala tjänster som utvecklas 

kommer få en mer framträdande roll för Arbetsförmedlingens framtida arbete. Vidare syns att 

det finns intresse från alla intervjuade att använda digitala tjänster i integrationsarbetet, vilket 

gör det troligt att de digitala hjälpmedel som håller på att utvecklas kommer att användas av 

de involverade.  

 

5.2 Upplevelser kring digitala hjälpmedel 

Upplevelserna kring digitala tjänster skiljer sig mellan de vi har intervjuat. De lokala 

aktörerna, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala kommun, ser många 

möjligheter med att använda digitala hjälpmedel under etableringsinsatserna men menar på att 

det är svårt att utveckla tjänsterna och svårt för de nyanlända att använda dem utan någon 

utbildning. I motsats till detta ser den nationella aktören, Arbetsförmedlingens 

utvecklingsavdelning i Stockholm, endast möjligheter och inga svårigheter med att utveckla 

tjänsterna eller för de nyanlända att använda dem. De nyanlända vill gärna använda mer 

digitala tjänster men menar på att det är svårt att förstå hemsidorna. Aerschot och Rodousakis 

identifierade i sin studie att statliga myndigheters hemsidor ofta är svårförstådda. 

Arbetsförmedlingen berättade att deras hemsida går att översätta till flera språk men trots 

detta tycker de nyanlända att hemsidorna är svåra att använda och speciellt svåra för att söka 

jobb via deras hemsida. Att upplevelserna kring användandet av digitala tjänster skiljer sig 
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kan ha att göra med vana för digitala tjänster. Tjänstemannen vid avdelningen för digitala 

tjänster arbetar dagligen på en avdelning som endast fokuserar på och utvecklar digitala 

tjänster medan tjänstemännen i Uppsala inte har samma insyn i digitala tjänster och att det 

därför känns mer främmande. De digitala tjänsterna kan även kännas främmande för de 

nyanlända då de kommer till ett nytt land och främst ska använda digitala tjänster på svenska, 

men även utan utbildning om hur dessa används. Aktörerna i Uppsala kommun och de 

nyanlända har alltså inte samma vana med digitala tjänster som tjänstemannen vid 

avdelningen för digitala tjänster. Då alla aktörer verkar uppleva digitala hjälpmedel som något 

positivt borde det kunna gå att implementera. Aershot och Roudousakis menar på att 

motivation är ytterst viktigt för att undvika att bli digital exkluderad, och motivation skulle 

kunna liknas vid aktörernas uppfattning att det finns många möjligheter med digitala 

hjälpmedel. Om det finns en motivation hos aktörerna och att det faktum att de vill arbeta med 

digitala hjälpmedel borde de vara villiga att lära sig mer om digitala hjälpmedel för att kunna 

implementera det i arbetet med att integrera nyanlända.  De har också skilda uppfattningar om 

fokus i integrationsprocessen. Uppsala kommun och de nyanlända menade att svårigheter att 

hitta boende är den viktigaste delen för att sedan kunna fokusera på att söka arbete, medan 

tjänstemannen vid avdelningen för digitala tjänster menar att det är lättare att hitta ett jobb och 

sedan boende. Att uppfattningarna kring detta skiljer sig kan också ha med aktörernas 

arbetsuppgifter att göra. Vid avdelning för digitala tjänster utvecklas just digitala hjälpmedel 

för att söka arbete, medan det är Uppsala kommun som är ansvariga för att finna boende åt de 

nyanlända. Hittills finns inga planer på att utveckla digitala hjälpmedel för att hitta boende, 

men då det är en stor svårighet för både Uppsala kommun och de nyanlända vore det bra med 

ett sådant hjälpmedel.  

 

Idag finns digitaliseringen i alla delar utav samhället, och både Uppsala kommun och 

Arbetsförmedlingen upplever påtryckningar från samhället att erbjuda digitala tjänster. Ett 

sådant exempel är att övergå till digital månadsrapportering. Dels skulle det spara tid för 

handläggarna men även för de nyanlända, vilket stämmer överens med att digital service ska 

effektivisera myndigheternas arbete men även göra den digitala servicen lättillgänglig för de 

nyanlända. De nyanlända sa att det är omständligt att lämna in en skriftlig månadsrapport då 

det blir mycket spring och tar upp onödig tid och att en digital månadsrapport skulle vara 

smidigare. Men att den då måste finnas på flera språk och att en utbildning i hur den används 

ges, så att alla lär sig att använda den från början.  Tjänstemannen vid avdelningen för digitala 



26 

tjänster menar på att en digital rapportering skulle vara enkel och inte kräva någon utbildning. 

Utöver att erbjuda utbildning i digitala hjälpmedel menar Uppsala kommun att alla inblandade 

myndigheter bör anpassa sina digitala tjänster och digitala information för gruppen nyanlända, 

då statliga hemsidor kan vara svårförstådda. Då nyanlända har olika utbildning och datorvana 

finns det en risk, enligt Abalo och Danielsson att dessa exkluderas från att dessa tjänster. 

Samtidigt menar de på att om en motivation att använda digitala hjälpmedel finns kan det 

utesluta faktumet att bli digitalt exkluderad. Nyanlända har visat på en vilja att använda 

digitala tjänster. Det finns en motivation hos de nyanlända att vilja göra saker på egen hand 

och använda digitala hjälpmedel, men att det fortfarande är svårt pågrund av språkbarriärer. 

Trots att det finns svårigheter med språket kan de nyanlända undgå att bli digitalt exkluderade 

om nu en tillräcklig motivation för att lära sig använda digitala hjälpmedel finns.  

 

Sverige har ett mål om att bli bäst i världen vad det gäller att utnyttja digitaliseringens 

möjligheter. Det finns även politiska ambitioner att ta till vara på digitaliseringen för att 

effektivisera myndigheternas arbete men även göra det lättare för individerna, men att det då 

ställs krav på myndigheterna att ge kunskaper om hur dessa används. Uppsala kommun tror 

att efterfrågan på digitala tjänster kommer att öka då de nyanlända som kommer idag generellt 

har högre utbildningsnivå än tidigare. De nyanlända upplever att det finns många möjligheter 

att använda digitala hjälpmedel i integrationsprocessen och de vill gärna använda digitala 

tjänster. Dock menar de på att det kommer vara svårt att använda sådana tjänster och att det är 

viktigt att förutsättningar för att lära sig ges men även att tjänsterna går att använda på flera 

språk. Då kunskaper skiljer sig mellan de nyanlända kan det bli svårt att anpassa de digitala 

hjälpmedel så att alla ska kunna använda dem. Att de nyanlända visar på att de har en 

motivation att vilja använda digitala tjänster är en avgörande faktor för att inte bli digitalt 

exkluderad. Så länge motivationen finns, är inte de digitala kunskaperna lika viktiga. Detta 

kan vara ett incitament till att en distanskurs i SFI faktiskt skulle lyckas. Arbetsförmedlingen 

menade på att just motivation var viktigt för att de nyanlända skulle kunna genomföra en 

distanskurs. Även om det inte går att säkerställa att alla har en motivation, så bör chansen ges 

till alla. Kanske motivationen skapas då nyanlända ges en chans att arbeta mer självständigt 

och på egen hand planera sin tid. 
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5.3 Digitala hjälpmedel som tillgång respektive hinder i 

integrationsprocessen 

Det finns inget enkelt svar på i vilka delar av integrationsprocessen som digitala hjälpmedel är 

en tillgång eller ett hinder. De olika personer som vi intervjuat har olika svar på vilka 

möjligheter och svårigheter det finns för användandet av digitala hjälpmedel i integreringen 

av nyanlända. Det går att se att skillnader finns mellan tjänstemän på kommunen, 

Arbetsförmedlingen i Uppsala, avdelningen för digitala tjänster samt nyanlända vad gäller 

deras syn på digitala hjälpmedel som tillgång och hinder i etableringen. En av skillnaderna är 

hur de ser på bristande IT-kunskaper som hinder för att använda myndigheternas digitala 

tjänster. Tjänstemän i Uppsala kommun och de nyanlända menar på att det är svårt för 

personer som är ovana att använda en dator att utnyttja myndigheternas digitala tjänster.  

 

Söka jobb och hitta boende under integrationsprocessen sker idag främst via myndigheters 

digitala tjänster och nyanlända förväntas använda dem. Nyanlända som har svårt att använda 

dessa riskerar att få svårigheter i att hitta en bostad och arbete och på så sätt bli socialt 

exkluderade i samhället. I kontrast till detta ser tjänstemannen på avdelningen för digitala 

tjänster inget hinder med att använda digitala tjänster för att söka ett arbete. Han menar på att 

med användarvänliga digitala hjälpmedel för att skapa ett CV och matcha detta med 

arbetsgivare, skulle nyanlända integreras snabbare i arbetslivet. Vidare så ser han sådana 

tjänster som en tillgång för alla eftersom de kommer vara så lätta att använda att inga IT-

kunskaper krävs. I en av tjänsterna för jobbsök har inkluderats en funktion som visar hur 

många gånger någon arbetsgivare sökt din profil, vilket ska fungera som en morot för att 

aktivt söka arbete. Som Aershot och Rodousakis beskriver är motivation den viktigaste 

barriären att överkomma för att undvika att bli digitalt exkluderad och att då ha en funktion 

som tydligt visar att arbetssökandet går framåt kan ses som en motiverande faktor till att 

använda den digitala tjänsten. Dock beskrivs att det finns en risk att Arbetsförmedlings 

arbetssätt kan vara ett hinder för att alla i etableringsinsatserna ska kunna använda 

Arbetsförmedlingens digitala hjälpmedel. Detta på grund av att kommunerna endast kan 

erbjudas att använda dessa hjälpmedel, vilket kan resultera i att Arbetsförmedlingen i vissa 

kommuner väljer att inte använda dessa. För att undvika olika hjälpmedel och förutsättningar 

för att integreras beroende på plats, är det viktigt att alla av Arbetsförmedlingens kontor har 

medvetenhet kring digitala tjänster i integrationsprocessen och känner till nyttan av att 
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använda dessa. Ytterligare skulle nationella ramverk för Arbetsförmedlingens arbetssätt 

kunna göra så att fler använder sig av tjänsterna.  

 

Det finns också delar i integrationsprocessen där alla intervjuade ser digitala tjänster som en 

tillgång. Vikten av tidiga insatser i integreringsprocessen poängteras av samtliga intervjuade 

och här ses de digitala hjälpmedel som en stor tillgång för att snabbare integreras i det 

svenska samhället. Att upprätta en kontakt med institutioner menar Diaz kommer forma deras 

integration i det långa loppet. Om kontakten då upprättas tidigt kommer integrationsprocessen 

att börja tidigare. Tjänstemännen på Arbetsförmedlingen menar att distanskurser, 

kartläggnings- och språkapplikationer även kan användas tidigt, redan på migrationsverkets 

anläggningsboenden. Sådana digitala hjälpmedel kan leda till mer egenmakt över sin situation 

och känslan att vara mer självständig, vilket kan hjälpa till att bistå Sveriges 

integrationspolitik om att varje nyanländ ska bli självständig. Även på beslutsfattande nivå har 

tillgången till digitala hjälpmedel i ett tidigt skede uppmärksammats och lett till nationella 

direktiv att Arbetsförmedlingen ska göra insatser redan på migrationsverkets boende. Förutom 

att nyanlända kan få mer egenkontroll motverkar sådana insatser också digital exkludering. 

Sveriges politiska strategier om tidiga insatser och samarbete med Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket och kommuner stämmer väl in på Aerschot och Rodousakis två första 

punkter för att motverka digital exkludering. Det framgår också av intervjuerna att digitala 

hjälpmedel, skulle kunna användas för att lättare kombinera aktiviteter i etableringsplanen. 

Till exempel kan distanskurser i SFI göra att språkinlärningen kan kombineras med en 

arbetspraktik. Vidare kan användandet av digitala tjänster i etableringsinsatserna underlätta 

övergången till Arbetsförmedlings ordinarie insatser där de inskrivna förväntas att 

månadsrapportera digitalt. 

 

De nyanlända poängterade särskilt hur svårigheter med det svenska språket gör att de inte kan 

använda myndigheters digitala tjänster. På liknande sätt som med bristande IT-kunskaper 

resulterar bristande språkkunskaper att nyanlända får svårare att använda flera av samhällets 

digitala tjänster. Detta är ett problem för EU:s strävan att ge alla medborgare lika tillgång till 

statliga e-tjänster. Dock skulle införandet av fler språk på myndigheternas digitala tjänster 

kunna göra dessa tjänster till en tillgång istället, då de nyanlända menar att det skulle vara bra 

och enklare att hitta jobb om Arbetsförmedlingens hemsidor finns på deras hemspråk, samt att 

de då kan ta till sig informationen och tjänsterna på ett helt annat sätt och inte vara beroende 
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av en förmedlare eller handläggare.  I kontrast till teorin om att kommunikativ integration är 

den fundamentala dimensionen för att övriga steg i integrationsprocessen ska lyckas, ser vi att 

samhället och arbetsgivare har börjat ändra sin attityd kring värdet av att kunna andra språk 

och inte bara fokuserar på nyanländas kunskaper i svenska. Detta är en intressant förändring i 

samhället som möjliggör användandet av digitala tjänster på andra språk än svenska. De 

digitala hjälpmedel som Arbetsförmedlingen håller på att utveckla kan anpassas efter önskat 

språk och användandet av dessa verktyg i etableringsinsatserna kan ses som en tillgång för att 

snabbare kartlägga kompetenser och hitta ett passande arbete. I intervjun med tjänstemannen 

på avdelningen för digitala tjänster framgick inte om dessa tjänster har utformats med 

personer som tidigare känt sig exkluderade från att använda myndigheters digitala tjänster. 

Men det är tydligt att Arbetsförmedlingens strategier på avdelningen för digitala tjänster har 

baserats på behov, vilket kan relateras till den tredje och fjärde punkten i Aerschot och 

Rodousakis teori för att motverka digital exkludering. 

 

Tovatt menar på att utlandsfödda som flyttat till ett annat land har svårare att få ett arbete via 

sociala nätverk. Men något som nämndes i intervjun med Arbetsförmedlingen i Uppsala var 

att nyanlända med högre utbildning ofta har hittar sina egna kontaktnät. Läkare har till 

exempel en Facebook-grupp där de hjälper varandra att hitta rätt arbete. Att skapa ett 

kontaktnät via Facebook kan ses som den sociala aspekten av integration som Diaz 

presenterar då en kontakt med befolkningen upprättas. Ytterligare något som skulle kunna ses 

som ett socialt nätverk är snabbspåret att få ut nyanlända i arbete snabbare. En nyanländ som 

kommer i kontakt med en arbetsplats under etableringsinsatserna skapar ett kontaktnät med 

både kollegor och arbetsgivare. 
 

6 SLUTSATSER 

Idag används inga digitala hjälpmedel i integrationsprocessen i Uppsala Kommun trots att 

stort intresse från alla aktörer finns. Arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster är 

dock i utvecklingsfasen av flera digitala tjänster att använda i integrationsprocessen som 

skulle kunna användas i Uppsala kommun i framtiden.    

 

Det finns skillnader i hur olika aktörer i Uppsala kommun och nyanlända ser på digitala 

hjälpmedel. Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala ser många möjligheter med 
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användandet av digitala hjälpmedel, men svårigheter med att implementera sådana. Likaså 

upplever de nyanlända att de vill använda digitala hjälpmedel, men att det finns svårigheter att 

använda dessa och att de vill att utbildningar om hur digitala tjänsterna fungerar ges. På 

samma sätt upplever Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala att extra utbildning 

för användandet av digitala hjälpmedel behövs. I motsatts upplever Arbetsförmedlingens 

avdelning för digitala tjänster endast möjligheter med digitala hjälpmedel och inga svårigheter 

att använda dessa.  

 

Vidare så ser de intervjuade främst digitala hjälpmedel som en tillgång i 

integrationsprocessen. De delar där digitala hjälpmedel kan nyttjas är inom språkinlärning, 

yrkes- och kompetenskartläggning samt digital månadsrapportering. Användandet av digitala 

hjälpmedel i dessa delar skulle kunna leda till att snabbare få ut nyanlända i arbetslivet och 

underlätta arbetet i etableringsplanen. Samtidigt kan digitala hjälpmedel även uppstå som 

hinder för integrationsprocessen. Otillräckliga IT-kunskaper och språkbarriärer kan leda till 

att personer stängs ute från att använda dessa tjänster och riskerar att exkluderas i samhället.  
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BILAGOR  

Intervjuguide 1 

Tjänstemän på Uppsala kommun 

1. Hur ser integrationsprocessen ut för nyanlända i Uppsala Kommun? 
a. Vilka direktiv finns från svenska staten? 

 
2. Förändras ert arbete med att integrera nyanlända till följd av att samhället blir mer 

digitaliserat, dvs. mer och mer kommunikation/tjänster görs på internet? 
 

3. På vilket sätt tar ni hänsyn till att samhället allt mer baseras på digitala tjänster? 
a. Vad använder ni för digitala verktyg för att integrera nyanlända? 
b. Om inga används, varför? 

 
4. Hur förbereder ni de nyanlända på att ge alla lika förutsättningar att använda de 

digitala tjänsterna som erbjuds i samhället? 
a. Hur skiljer sig IT-kunskaperna hur nyanlända och hur anpassar ni ert arbete 

efter detta  
 

5. Vilka möjligheter medför ett mer digitaliserat samhälle för integrationsprocessen? 
 

6. Vilka svårigheter medför ett mer digitaliserat samhälle för integrationsprocessen? 
 

7. Skiljer de nyanländas uppfattning om svårigheter och möjligheter mot vad ni anser? på 
vilket sätt? 

 
8. Vilka digitala hjälpmedel används i etableringsplanen? 

a. Om inga används, varför? 
 

9. Hur tror du att arbetet med integration kommer förändras i framtiden? 
a. Vilka digitala verktyg och tjänster kommer användas mer och mindre? 

 
10. För lyckad integration, vilken är den ”viktigaste delen”? 

a. Hur tror du att digitala verktyg kan användas i just denna del 
 

Intervjuguide 2 

Tjänsteman på Arbetsförmedlingen i Uppsala kommun 

1. Vill du beskriva etableringsplanen och dess steg? 
 

2. Vilka moment är svårast att genomföra? (från Arbetsförmedlingen och de nyanländas 
sida) 

 
3. Vilka möjligheter medför ett mer digitaliserat samhälle för integrationsprocessen? 
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4. Vilka svårigheter medför ett mer digitaliserat samhälle för integrationsprocessen? 
 

5. Skiljer de nyanländas uppfattning om svårigheter och möjligheter mot vad ni anser? på 
vilket sätt? 

 
6. Vilka digitala hjälpmedel används i etableringsplanen? 

a. Om inga används, varför? 
 

7. Hur ser ni på att införa en IT-del i etableringsplanen? 
a. Hur skulle den i så fall utformas?  

 
8. På vilka andra sätt skulle digitala verktyg/tjänster kunna inkluderas i 

etableringsplanen?  
 

9. Hur förbereder ni de nyanlända på att ge alla lika förutsättningar att använda de 
digitala tjänster som erbjuds i samhället? (söka bostad, jobb, resor mm.) 

a. Hur skiljer sig IT-kunskaperna hos nyanlända och hur anpassar ni ert arbete 
efter detta ? 

 
10. På vilket sätt uppfattar ni att det allt mer digitaliserade samhället påverkar ert arbete 

med etableringsplanen för integrationsprocessen? 
 

11. För lyckad integration, vilken är den ”viktigaste delen”? 
a. Hur tror du att digitala verktyg kan användas i just denna del? 

 

Intervjuguide 3 

Tjänsteman på Arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster 

1. Har ni någon långsiktig strategi för att inkludera digitala tjänster i integreringen av 
nyanlända? 

a. Hur ser den ut? 
b. Vad är målet med den? 

 
2. Vilken typ av behov finns för att inkludera digitala tjänster i integreringen av 

nyanlända? 
a. När insåg ni det? Vad låg till grund för den insikten? 

 
3. Vilka möjligheter medför ett mer digitaliserat samhälle för integrationsprocessen? 

 
4. Vilka svårigheter medför ett mer digitaliserat samhälle för integrationsprocessen? 

 
5. Vilka digitala tjänster tror ni har störst påverkan för att integreras i samhället?  

 
6. Vilka digitala hjälpmedel används i etableringsplanen? 

a. Om inga används, varför? 
 

7. På vilket sätt skulle digitala verktyg/tjänster kunna inkluderas i etableringsplanen?  
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8. Hur ser ni på att införa en IT-del i etableringsplanen? 

a. Hur skulle den i så fall utformas?  
 

9. Varför rapporterar de som har a-kassa via nätet, medan de som rapporterar för sin 
etableringsplan via papper?  
 

10. För lyckad integration av nyanlända i samhället, vilken är den ”viktigaste delen”? & 
hur tror du att digitala verktyg kan användas i just denna del 

 

Intervjuguide 4 

Deltagare på SFI, nyanlända 

1. I vilket sammanhang skulle det vara bra att använda digitala verktyg så som 
mobilappar och hemsidor, för att snabbare integreras in i det svenska samhället? 

 
2. Vilka slags digitala verktyg/tjänster skulle du vilja använda? 

 
3. Vad skulle vara svårt med att använda digitala verktyg i etableringsplanen? 

 
a. Skulle ni vilja ha undervisning i IT/datorkunskap? 

 
4. Fördrar du manuell månadsrapportering eller månadsrapportering på internet?  

 
5. Använder ni de digitala tjänster som kommunen och Arbetsförmedlingen har, dvs. 

information på internet 
 

 

 


