
 

 

 

Integreringsfasen 
 

Integrering avser processen då flyktingar bosätter sig i en ny gemenskap, ett nytt 
land och ett nytt samhälle. Trots att det debatterats mycket, anses det vanligen 
vara en ömsesidig förändringsprocess på längre sikt. Den omfattar både 
flyktingar/migranter och de mottagande samhällena, där flyktingarna anpassar sig 
efter sin nya miljö och går mot oberoende och självförsörjning, samtidigt som de 
mottagande samhällena skapar de välkomnande och skäliga villkor som möjliggör 
att denna process äger rum. 

 
Idéer om vad det betyder att integreras och hur integreringen ska mätas varierar 
från land till land och bland organisationer och individer i olika länder. Det är dock 
allmänt accepterat att integrering har ett antal praktiska aspekter och resultat. 
Exempel på detta är att få en säker juridisk status, språkutbildning, lika tillgång till 
rättigheter, arbete, utbildning och tillgång till lämpligt boende till ett överkomligt 
pris. Mindre påtagliga aspekter av denna process återspeglar 
flyktingar/migranter som känner sig välkomna och har en känsla av att höra 
hemma i sitt nya samhälle. Integrering anses vanligen vara en process på 
individuell, lokal och nationell nivå. 

 
Vissa vidarebosättningsprogram inkluderar specifikt intregreringsstöd för 
vidarebosatta flyktingar, medan andra ger samma stöd för vidarebosatta 
flyktingar som de allmänna integreringsprogrammen för andra 
migrationsgrupper. Både de speciella och de allmänna integreringsprogrammen 
tillhandahålls vanligen under en viss tidsperiod – som i Europa kan sträcka sig från 
några månader till flera år – och genomförs av olika aktörer, t.ex. specialist-
NGO:er, kommunala och/eller statliga organisationer som arbetar med 
integrering. 

 
Trots   att 
integreringsprogrammens 
aktiviteter skiljer sig mycket 
från land till land, ger både de 
speciella och allmänna 
programmen i allmänhet stöd 
för vidarebosatta flyktingar i 
de praktiska 
 aspekterna 
 av integreringen. 
Aktiviteterna kan vara 
språkutbildning, social
 och  
 kulturell 
orientering,  
 yrkesutbildning 
och hjälp med allmän service som sjukvård och utbildning. I vissa länder är 
deltagande i ett integreringsprogram obligatoriskt. Vissa länder kräver t.ex. att 
vidarebosatta flyktingars fortsatta tillgång till finansiella förmåner är kopplad till 
deras deltagande. I andra länder är deltagande i ett integreringsprogram frivilligt. 

 
Vissa integreringsprogram försöker att tillhandahålla en direkt länk till 
orienteringsaktiviteter som de vidarebosatta flyktingarna har tillgång till före 
avfärden. Detta sker ofta via personal lokalt i Europa som arbetar direkt med dem 
som lämnar ut orienteringsprogram före vidarebosättning. Många vidarebosatta 
flyktingar fortsätter att få tillgång till integreringsrelaterat stöd långt efter 
slutdatum för ett visst integreringsprogram 



via exempelvis civila samhällsorganisationer eller allmänna tjänster som 
tillhandahålls för en bredare population i mottagarlandet. 

 
Utanför de officiella programmen ger många civila samhällsorganisationer direkt 
integreringsstöd och hjälp för vidarebosatta flyktingar, i allmänhet tillsammans 
med andra flykting- och migrantgrupper. I många europeiska länder rekryterar 
civila samhällsorganisationer frivilliga från lokala gemenskaper – även 
vidarebosatta flyktingar från tidigare program – som ska fungera som mentorer 
för de vidarebosatta flyktingarna. Civila samhällsorganisationer arbetar även med 
att skapa välkomnande och 

stödjande 
miljöer  i 

mottagarsamhällena,
  vilket är en 

avgörande faktor i i 
integreringen av 
vidarebosatta 
 flyktingar. 
Detta uppnås  

 genom 
 verksamheter 
som kampanjer och 

 medvetandehöj
ande åtgärder   

  om 
vidarebosättning och 
flyktingfrågor. 

 
Många vidarebosatta flyktingar väljer att naturaliseras som medborgare i 
mottagarlandet, ett alternativ som i allmänhet blir möjligt efter en definierad 
tidsperiod i landet. Men detta kan vara ouppnåeligt för vissa vidarebosatta 
flyktingar som inte kan uppfylla vissa krav, t.ex. på språkkunskaper. Medan vissa 
anser att medborgarskap i mottagarlandet utgör slutet på integreringsprocessen, 
medan andra anser sig vara integrerade vid ett mycket tidigare stadium, ett 
senare stadium eller kanske inte alls. 
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