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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Svante Karlsson för hjälp och vägledning under arbetets gång. 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter Hannes Fellsman och Lena Richardson.  
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Sammanfattning 

 

Denna studie har som avsikt att undersöka hur Filipstads kommun arbetar med nyanländas 

bostadssituation och om det påverkar bostadssegregationen, samt hur kommunen arbetar för 

att gynna integrationen i Filipstad. Vi valde att fokusera på Filipstad eftersom det har varit en 

kommun som under 2000-talet haft en tydlig befolkningsminskning. Samtidigt var Filipstad 

en av de kommuner i Sverige som tog emot flest flyktingar procentuellt till sin 

befolkningsmängd under den stora flyktingströmmen mellan 2015 och 2016. Metoden som 

legat till grund för denna undersökning är kvalitativ då vi på ett djupgående sätt ville studera 

hur Filipstads kommun arbetar med dessa frågor. Vår inriktning och vårt sätt att arbeta med 

denna uppsats rör sig mot forskningsstrategin som heter “grundad teori” (grounded theory). 

Datainsamlingen utgörs av två intervjuer, den ena med Hannes Fellsman, förvaltningschef på 

arbetsmarknads- och integrationsenheten på Filipstads kommun. Vår andra respondent är 

Lena Richardson, journalist på Filipstads tidning. 
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1 Inledning 
 

 1.1 Bakgrund 
Boverket (2004) förklarar segregation som något där man åtskiljer olika befolkningsgrupper 

inom exempelvis bostäder, arbetsplatser och skolor. På individnivå kan det handla om till 

exempel etnisk tillhörighet, ålder och samhällsklass. Segregation kan alltså förekomma inom 

en mängd olika områden, och är ett av dagens mest aktuella ämnen att ta hänsyn till inom 

fysisk planering. Enligt Boverket (2010) är segregation vanligt i dagens Sverige, framförallt i 

storstadsregionerna men förekommer även i mindre städer och orter. Trots försök att 

motverka segregation genom olika projekt och program så ökar den i dagsläget (Boverket, 

2010). 

 

Med en allt större befolkning och allt fler människor som förflyttar sig runt om i världen ökar 

också kraven för att uppnå ett välplanerat samhälle. Om individer i samhället inte var så 

rörliga utan istället hade valt att stanna kvar, bo och arbeta på en plats så hade det naturligtvis 

underlättat för den fysiska planeringen, inte minst för planerandet av bostadsområden. Men i 

större delar av världen har människor frihet att bestämma själva var de ska leva och bosätta 

sig. En konsekvens av människor i rörelse kan vara bostadssegregerade områden, aspekter 

som socioekonomiska förutsättningar, etnisk bakgrund och klasskillnader är olika faktorer 

som kan ha betydelse för segregering. I dagens läge är en viktig del av samhällsplaneringen 

att minska segregeringen och därmed öka integrationen i samhället (Forsberg, 2005, s. 41).  

 

I denna studie kommer vi att fördjupa oss i hur Filipstads kommun arbetar med frågor om 

nyanländas bostadssituation och ifall deras arbete leder till minskad bostadssegregation i 

kommunen. Vi kommer också att gå in närmare på hur kommunens arbete gällande 

integration har förändrats de senaste åren, och hur man arbetar idag. Vår undersökning visar 

att Filipstad är en kommun med rörlig befolkning. Detta faktum gör Filipstads kommun extra 

intressant att studera ur ett samhällsplaneringsperspektiv.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en svensk kommun arbetar med frågor kring 

integration och nyanländas bostadssituation.  
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1.3 Frågeställningar 
 

1. Leder Filipstads kommuns arbete med nyanländas bostadssituation till minskad 

segregation? 

2. Hur arbetar Filipstads kommun för att gynna integrationen inom arbetsmarknaden? 

 

1.4 Avgränsning 
För att vara tillräckligt konkret i en uppsats är det viktigt att begränsa sig inom det valda 

ämnet. Vi fick ett förutbestämt ämne för vår uppsats och det var segregation. Segregation är 

ett brett ämne och det finns många olika typer av segregation som till exempel etnisk 

segregation, skolsegregation med flera. Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka hur 

Filipstad kommun arbetar med bostadssituationen för nyanlända och om det påverkar  

segregationen. Vi har också valt att begränsa undersökningen av Filipstads kommuns arbete 

gällande integrationsfrågor, till det som är kopplat till arbetsmarknaden. Vi har även begränsat 

vår datainsamling till två stycken kvalitativa intervjuer. Anledningen för dessa avgränsningar 

har dels att göra med tidsschemat vi måste förhålla oss till men också för att uppsatsen inte 

ska bli för bred.  

 

2 Tidigare forskning 
 

2.1 Filipstad 
Filipstad är en kommun belägen i östra delen av landskapet Värmland, cirka sex mil från 

staden Karlstad. Antalet invånare i Filipstad mättes upp till 10 783 personer i februari 2018 

(Filipstad, 2016). Enligt Statistiska Centralbyrån (2018) låg Filipstad på en femteplats bland 

kommuner med störst procentuell folkminskning av alla Sveriges kommuner mellan åren 

2016 och 2017 (SCB, 2018). Regionfakta (2018) har bland annat en statistik som visar antalet 

invånare i olika åldersgrupper. Mellan åldersgrupperna 0-15 var det 1797 personer, 16-24 var 

det 1129, 25-44 höjdes det till 2198, 45-64 steg siffran ytterligare till 2732, och slutligen 

personer som är 65 år gamla eller äldre låg siffran på 2927 invånare i Filipstad. Utifrån denna 

statistik kan man alltså konstatera att Filipstad är en åldrande kommun med hög snittålder 

(Regionfakta, 2018).  

 

Under hösten 2015 kom en av de största flyktingströmmarna till Sverige någonsin: 163 000 

asylsökande, varav 70 000 barn. Det innebar naturligtvis höga krav och stora utmaningar för 
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delar av den svenska förvaltningen. Regeringen var tvungen att starta en utredning för att se 

hur olika statliga myndigheter, landsting och kommuner på skilda sätt, fick ta ansvar för den 

kritiska situationen (Regeringen, 2017). Enligt artikeln “Filipstad får beröm för heroisk 

insats” i Nya Wermlands-Tidningen (NWT) (2017) var Filipstad en av de kommuner i 

Sverige som tog emot flest flyktingar procentuellt till sin befolkningsmängd under den stora 

flyktingströmmen mellan 2015 och 2016 (NWT, 2017). 

 

Tabell 1 

 
Diagram från Statistiska centralbyrån visar en tydlig befolkningsminskning sett över tid bland 

inrikes födda i Filipstad, både män och kvinnor mellan åren 2000 och 2017. Ser man däremot 

på utrikes födda män och kvinnor i Filipstad så har antalet personer ökat i helhet från år 

2000 och framåt (SCB, 2017). 

 

Filipstad (2018) arbetar med frågor om segregation och integration, främst genom 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten som verkar för att skapa metoder för att öka 

integrationen bland nyanlända i samhället. Filipstad har en ökande trend med fler utländska 

medborgare än tidigare. När nyanlända kommer till nya miljöer och platser finns risken att de 

hamnar utanför samhället och inte förstår samhällssystemen. I Filipstad skapar 

arbetsmarknads- och integrationsenheten metoder för att förbättra integrationen genom olika 

strategier. Arbetsmarknadsenheten i Filipstad hjälper bland annat nyanlända att komma in på 

arbetsmarknaden. Med hjälp av anställningar, praktik och coachning inom arbetslivet bidrar 
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arbetsmarknadsenheten till en förhöjd integration inom kommunen. Samarbete sker med både 

den privata och offentliga sektorn (Filipstad, u.å.). 

 

Tabell 2 

 
Diagrammet från Statistiska centralbyrån visar den procentuella andelen förvärvsarbetande i 

Filipstad mellan åren 1997 och 2015. De svarta staplarna visar personer födda i Sverige, 

medan de gråa visar utrikes födda människor. En intressant aspekt är att jämföra den 

procentuella andelen förvärvsarbetande utrikesfödda åren 1997 och 2015. Siffrorna visar en 

minskning från cirka 50 procent till 35 procent, även om siffrorna har varierat åren 

däremellan (SCB, 2017). 

 

Med vetskap om att flyktingströmmarna från främst krisen i Syrien mellan 2015 och 2016 

rörde sig mot Europa inklusive Sverige går det att dra slutsatsen att arbetsmarknads- och 

integrationsenheten hade ett långt och viktigt arbete framför sig.  

 

2.2 Historia 
Enligt Boverket (2010) tog forskning om segregation fart under 1970-talet och 1980-talet i 

Sverige. Det gjordes undersökningar kring området med syftet att beskriva innebörden av 

segregation, framförallt i städerna. Med hjälp av storstadsutredningar och politiska satsningar 

under 1990-talet var målet att minska segregationen. Genom dessa satsningar lyftes frågan 
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upp på en nationell nivå och istället för att bara forska kring ämnet som tidigare blev det nu 

större fokus på att utreda problemen kring bostadssegregationen (Boverket, 2010, s. 5-6). 

 

I samband med industrialismens genombrott började segregerade städer växa fram i 

samhället. På grund av industrialismen delades befolkningen upp i Sverige när det kommer 

till bostäder och arbeten. Under denna tid började även socioekonomiska faktorer spela en allt 

större roll för befolkningen i Sverige, vilket gav upphov till ett socialt problem. Städer blev 

ofta uppdelade i två delar, exempelvis kunde bostäder i huvudsak ligga i den östra delen av 

staden, medan arbetsplatser framförallt låg i väst. Tidsperioden mellan andra världskriget och 

den ekonomiska kris som uppstod under 1990-talet, präglades av förändrade bostadsvillkor. 

Miljonprogrammet som fick fäste i Sverige runt 1970-talet ledde till att allt fler människor 

bodde i planerade bostadsområden. Bostäderna som byggdes var mer moderna men 

utformningen ledde också till att folket bodde mer kompakt och tätt. Segregationen fortsatte 

med miljonprogrammets intåg och bostadsområden placerades ofta avskilt från varandra. 

Samtidigt som det byggdes allt fler bostäder avtog något förvånande befolkningstillväxten 

vilket ledde till att överskott av bostäder och att segregationen ytterligare förstärktes. 

Medelklassen flyttade från miljonprogrammen till andra mer enskilda bostäder, då flyttade 

istället människor från lägre samhällsklasser in i miljonprogrammets bostadsområden. 

Konsekvensen av detta blev att debatten om de segregerade förorterna tog fart och kritiken 

mot detta blev större (Andersson et al., 2017, s. 3-4). 

 

2.3 Begreppet segregation 
Boverket (2004) beskriver att segregation kan finnas inom många olika områden. Det handlar 

om en fördelning i samhället, av exempelvis bostäder, skolor och arbetsplatser. Segregation 

finns även i olika typer av samhällsgrupper, och kan uppstå på grund av vilken samhällsklass 

någon tillhör, vilken etnisk bakgrund en person har, eller hur gammal man är. Begreppet 

segregation kopplas ofta till bostadssegregation. Bostadsområden är ett relativt enkelt sätt för 

att konstatera och undersöka i vilken grad det är segregerat. Tre ständigt återkommande 

faktorer som ofta kopplas till segregation är den demografiska, socioekonomiska och etniska 

segregationen. Den demografiska segregationen handlar om skillnader mellan exempelvis kön 

och ålder. Genom en kategorisering av boenden uppstår demografisk segregation, exempelvis 

ett område med enbart studentlägenheter eller äldreboenden. Den socioekonomiska 

segregationen innebär skillnader mellan de ekonomiska förutsättningar olika individer har. 

Faktorer som styr socioekonomisk segregation är till exempel inkomst, alltså hur mycket man 
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tjänar, men det kan också handla om vilken yrkesgrupp någon tillhör. Etnisk segregation 

handlar om skillnader mellan individer när det gäller exempelvis religion, etnisk bakgrund 

och vilken kultur någon person har (Boverket, 2004, s 11-12).  

 

2.4 Begreppet integration 
Motsatsen till segregation är integration. Begreppet integrering kan kopplas samman med en 

rad olika utvecklingsmöjligheter som i sin tur leder till begreppet integration. Integration 

innebär en gemenskap och delaktighet där alla inblandade parter och individer har ett ansvar 

att utforma helheten av samhället tillsammans, där alla är lika mycket värda. Ett hot mot en 

lyckosam utveckling av integration finns i värderingar som kan bidra till utpekande och 

utstötning av utsatta grupper i samhället, det kan vara personer som avskiljer sig från helheten 

exempelvis individer med olika etniska bakgrunder, handikapp av olika slag eller 

socioekonomiska förutsättningar. Människor med makt att påverka samhällsutvecklingen är 

också de som främst arbetar med olika integrationsfrågor både i små men även stora 

samhällen (Rabe & Hill, 2001 s. 10-12). 

 

2.5 Bostadssegregation i Sverige 
I en artikel i Dagens Samhälle (2016) konstateras att bostadssegregationen i Sverige har ökat 

kraftigt sedan 1900-talet. Med hjälp av listor där segregation mäts i index visar artikeln att 

segregationen har ökat i 209 av Sveriges 290 kommuner de senaste tio åren från datumet 

artikeln publicerades. Botkyrka är enligt artikeln den kommun i Sverige som är mest 

segregerad. Kommunen Filipstad, som den här studien i stora drag kommer handla om, 

kommer på plats 100 av Sveriges 290 kommuner (Dagenssamhalle, 2016).   

 

Kölegård Stjärne et al. (2007) förklarar bostadssegregation som något där grupper av 

individer lever åtskilda från varandra och där själva uppdelningen av dessa människor oftast 

beror på etnicitet, ålder eller socioekonomiska förutsättningar. Trots att det inte alltid är 

självklart hur man avgränsar ett geografiskt område vid studie av segregation går det att i 

generella drag säga att boendesegregation oftast klassificeras till större geografiska territorium 

som städer, regioner och kommuner där det finns en lokal konsumtions- arbets-, och 

bostadsmarknad. Inom varje område finns det sedan olika grannskap och närområden som 

innehar olika typer av ojämlikheter. Ju större ojämlikheter mellan grannskap och närområden 

inom ett område desto större boendesegregation. Vid mätningar av exempelvis ojämlikheter 
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av ekonomiska resurser är segregationen den totala ojämlikheten som finns mellan separerade 

närområden. Ifall alla människor inom grannskap och närområden hade samma medelinkomst 

skulle vi inte ha någon socioekonomisk boendesegregation alls. Skulle istället människor 

automatiskt grupperas ut till det närområde där det bor människor med liknande 

förutsättningar skulle boendesegregationen vara fullständig. Vid vetenskapliga 

undersökningar av boendesegregation i Sverige har forskare oftast fokuserat på mindre 

bostadsområden inom en stad som tillsammans blir den totala segregationen för en hel stad. 

Ett vanligt resonemang är då att särskilda närområden har stora sociala problem medan andra 

består av enbart individer med hög medelinkomst (Kölegård Stjärne et al., 2007, s. 153-156).  

 

En miljon bostäder byggdes mellan åren 1965-1974, projektet kallades för 

“miljonprogrammet”. Med så många nya bostäder skulle personer som tidigare bott trångt nu 

få möjlighet att bo modernt och mer rymligt. En följd av det blev att den geografiska 

uppdelningen bland personer med olika inkomster ökade. Den växande tillgången på bostäder 

tillsammans med andra faktorer som inflation och olika skatteregler påverkade segregationen 

i Sverige. Bland annat började människor med möjlighet att få bostadslån att köpa hus istället 

för att hyra vilket även delade upp människor utifrån deras inkomster. Under 2000-talet har 

inte den etniska segregationen ökat men sambandet mellan inkomstsegregation och etnisk 

segregation har förstärkts. Bostadssituationen påverkar bostadssegregationen då fler områden 

idag har större skillnader mellan varandra (Urban 2018, s. 85-88). 

 

2.6 Bosättningslagen  
Regeringen beskrev på sin hemsida 2016 att målet för integrationspolitiken är “lika 

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

som skiljer regeringens nuvarande mål från tidigare är att större fokus ligger på bättre tillgång 

till bostäder för nyanlända. Den stora anledningen till större fokus på just bostäder var den 

stora flyktingströmmen mellan 2015 och 2016, då antalet asylsökande i Sverige ökade vilket 

ledde till större utmaningar för kommunerna att lösa bostadsfrågan (Urban, 2018 s. 37).  Efter 

ett förslag från regeringen år 2016 införde riksdagen bosättningslagen som handlar om 

förändringar inom mottagandet av nyanlända för bosättning. Tidigare var det ojämnt fördelat 

mellan olika kommuner, en del kommuner tog stort ansvar medan vissa kommuner helt 

avstod från att bidra. Bosättningslagen innebär att alla kommuner innehar skyldigheter att ta 

emot nyanlända för bosättning. Fördelning av nyanlända enligt bosättningslagen sker 

exempelvis utifrån kommunens befolkningsstorlek, övrigt flyktingmottagande och 



Karlstads Universitet 
 

12 

arbetsmarknadsförutsättningar. Grundidén med bosättningslagen är att nyanländas startsträcka 

för att etablera sig i samhällslivet och komma in på arbetsmarknaden ska vara kortare än 

tidigare (Regeringen, 2017). 

 

2.7 Schablonersättning 
Eftersom det kostar för kommuner att ta emot asylsökande har kommuner rätt till så kallad 

“Schablonersättning” från staten. Den statliga ersättningen ska täcka kostnader som 

exempelvis utbildning i svenska för invandrare, mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, 

och andra kommunala insatser för etablering i samhället. Totalt under 2017 betalade 

Migrationsverket ut mer än 42.3 miljarder kronor i statlig ersättning till landsting och 

kommuner. Schablonersättning betalas ut under en tvåårsperiod med delbelopp. Första 

månaden efter mottagningsdatum sker första utbetalningen. År 2015 betalade även 

Migrationsverket ut “prestationsbaserad ersättning” till de 145 kommuner i Sverige som tog 

emot flest nyanlända personer i förhållande till sin befolkning från år 2014. De 145 

kommuner som fick ta emot den prestationsbaserade ersättningen delades upp i tre olika 

grupper. 

• Den första gruppen erhöll 15 000 kr för varje nyanländ år 2015. 

• Den andra gruppen erhöll 10 000 kr för varje nyanländ år 2015. 

•  Den tredje gruppen erhöll 5000 kr för varje nyanländ år 2015 (Migrationsverket, 

2018) 
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Tabell 3 

 
Migrationsverket betalade ut ersättningen för högt mottagande till de 145 kommuner som tog 

emot flest nyanlända personer under 2014 i förhållande till sin befolkning, under 

förutsättning att de hade en överenskommelse den 1 januari 2015. Filipstad på plats 24 bland 

Sveriges 145 kommuner (Migrationsverket, 2015). 

3 Metod 
 

I metodkapitlet presenteras olika tillvägagångssätt som ligger till grunden för denna studie. 

Metodkapitlet börjar med att vi förklarar vad fallstudier är för något, och varför det är relevant 

till vårt arbete. Sedan följer en presentation om hur vi kom fram till vilken metod som var 

mest lämplig att använda för vår studie. Sedan fortsätter kapitlet med förklaring av vilket 

urval och vilken typ av insamlad data som var relevant för vår studie. I kapitlets sista delar 

kommer vi analysera och bearbeta vår data, och se på dess reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Fallstudier 
Genom handledning och vidare läsning av relevant litteratur har vi valt att arbeta med 

fallstudier som forskningsstrategi. Med fallstudier menas att lagra stora mängder information, 

vilket i studien är insamlad data, och om en djupgående studie som är själva fallet. Fallstudier 

är ingen metod i sig, men det innehåller både kvalitativa ansatser som i vårt fall intervjuer 
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men även kvantitativa ansatser som exempelvis statistik eller enkäter av olika slag 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 56). Att använda sig av fler än bara en metod är något som 

ofta rekommenderas i kvalitativa studier, trovärdigheten ökar eftersom att en bredare 

belysning uppstår och det går att urskilja hur olika metoder stödjer varandra. Fallstudier är 

främst avsedda att på ett djupgående sätt studera specifika fall, exempelvis går det att studera 

fall om enskilda individer, grupper i samhället och organisationer. Fallstudier kan också 

handla om händelser i samhället (David & Sutton, 2016, s. 149-151). 

 

3.2 Val av metod 
Denna uppsats har som avsikt att förklara hur Filipstads kommun arbetar med nyanländas 

bostadssituation och om deras arbete leder till minskad bostadssegregation i Filipstad samt 

hur kommunen arbetar för att gynna integration inom arbetsmarknaden. Vår inriktning och 

vårt sätt att arbeta med denna uppsats rör sig mot forskningsstrategin som heter “grundad 

teori” (grounded theory). Grundad teori utvecklades av forskarna Barney Glaser och Anselm 

Strauss, och utgår från att man så förutsättningslöst som möjligt går in i ett forskningsområde 

och att forskaren skapar sina egna teorier och hypoteser utifrån den insamlade datan. I 

deduktiv metod arbetar forskaren med att skapa egna teorier utifrån tidigare litteratur och där 

man sedan konstruerar sin forskning för att kunna pröva sin teori. Glaser och Strauss ville 

istället att teorin skulle framgå ur datan (David & Sutton, 2016, s. 167-168). Med tanke på att 

vi hade ett förvalt ämne inför denna uppsats och att vi haft handledningstillfällen där vi bland 

annat arbetat med tidigare forskning och teorier kunde vi inte strikt följa grundad teori som 

forskningsstrategi. Vi har inspirerats av grundad teori eftersom vi valt att skapa vår egna teori 

utifrån vår datainsamling istället för att pröva en tidigare skapad teori. För att kunna förklara 

vårt syfte och svara på studiens frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär ett längre samtal mellan en intervjuare och en 

intervjudeltagare (Johannessen & Tufte, 2003, s. 69).  

 

Kvalitativa intervjuer går att skilja mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer, men 

också om standardiserade och ostandardiserade intervjuer. Med struktur menas själva 

utformningen av intervjufrågorna, och hur de liknar varandra i olika intervjuer. Målet med en 

strukturerad intervju är att behålla höga nivåer av reliabilitet och upprepningsbarhet. Den 

ostrukturerade intervjun skiljer sig på de sättet att den vill understryka varje enskild 

respondents djupvaliditet, alltså att den tilltalade får berätta sin egna historia och styra över 

konversationens flöde. Standardisering handlar om hur respondenten ges möjlighet och 
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utrymme att svara på de frågor som ställs. Slutna svar går mer åt det kvantitativa hållet som 

också är lättare att jämföra medan öppna svar ger mer djupgående information och riktar sig 

mot den kvalitativa intervjumetoden. Vi har i grunden en ostrukturerad intervju där vi sökte 

öppna svar från våra respondenter med hjälp av en intervjuguide med intervjuteman och 

frågor som styrde intervjun (David & Sutton, 2016, s. 113-114).  

 

3.3 Urval 
Studiens syfte är att undersöka hur Filipstads kommun arbetar med bostadssituationen för 

nyanlända och hur de gör för att gynna integrationen i sin kommun. För att på lämpligaste sätt 

kunna besvara syftet valde vi dels att intervjua Hannes Fellsman som är förvaltningschef i 

Filipstads kommun och arbetar på arbetsmarknads- och integrationsenheten i Filipstad. För att 

öka validiteten på svaren från vår respondent valde vi även att kontakta Lena Richardson, 

journalist på Nya Wermlands Tidningen (NWT). 

 

Eftersom syftet i studien är begränsad till bostadssituationen för nyanlända och integrationen i 

Filipstad föll valet relativt naturligt att vi skulle kontakta Filipstads kommun. Efter en 

mailkonversation med kommunen blev vi hänvisade till förvaltningschefen Hannes Fellsman, 

som hade stor inblick och kunskap inom ämnet. För att studien skulle innehålla andra 

perspektiv på området kontaktade vi en journalist på Filipstads tidning som då hänvisade oss 

vidare till sin chef Lena Richardson.  

 

Ut efter egna uppfattningar och kunskaper valde vi att kontakta dessa två individer då de 

enligt vår mening var mest lämpade för att besvara vårt syfte och frågeställningar. 

Förvaltningschefen Hannes Fellsman har specifika kunskaper inom vårt ämne då han arbetar 

dagligen med frågor gällande integration och segregation. Lena Richardson har också 

kunskaper som kan hjälpa oss att besvara vårt syfte och frågeställningar, men har även andra 

perspektiv och infallsvinklar att bidra med. David & Sutton (2016) beskriver att när forskaren 

väljer ut individer utifrån sina egna kunskaper och uppfattningar som är kvalificerade för 

ämnesvalet kallas det för selektivt eller teoretiskt urval (David & Sutton, 2016, s. 197). 

Selektivt eller teoretiskt urval är den urvalsteknik som stämmer överens med vårt val av 

respondenter då våra gemensamma uppfattningar och kunskaper ledde till denna typ av urval.  
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3.4 Analys och bearbetning av data 
Vi hade två intervjuer på cirka 45 minuter vardera som vi analyserade och transkriberade ner 

för vidare analys. Eftersom utskrivning av intervjudata ofta är tidskrävande valde vi att dela 

upp den insamlade datan och transkribera en intervju var. Vi började med att skriva ut 

intervjuerna ordagrant från våra respondenter för att vid ett senare skede skriva om till ett 

tydligare skriftspråk. Syftet med att bearbeta texten på ett sådant sätt var att det skulle ge oss 

bättre förutsättningar att formulera den insamlade datan till begripliga resultat. För att inte 

förvränga eller riskera att missförstånd skulle uppstå respondenternas personliga åsikter och 

vår faktabaserade text valde vi att markera personliga detaljer som exempelvis ironi eller 

gester med [*] i intervjun. På grund av personliga detaljer från respondenter valde vi att 

transkribera helt själva istället för att ta till hjälp av något transkriberingsprogram (David & 

Sutton, 2016, s. 120-121). 

 
3.5 Reliabilitet & validitet  
Reliabilitet innebär i vilken grad den respondent eller respondenter som använts i en 

undersökning ger samma svar ifall samma typ av undersökning skulle ske vid en annan 

tidpunkt. Reliabilitet visar hur tillförlitlig datainsamlingen är, och gör att risken för felaktig 

information minskar (David & Sutton, 2016, s. 220). Med validitet mäts trovärdigheten på 

den datainsamling som samlas in för det tilltänkta ändamålet. För att insamlad data ska 

innehålla validitet räcker det inte enbart att de olika leden i datainsamling bearbetas och 

genomförs helt korrekt. Det är också viktigt att de utvalda respondenternas olika svar 

registreras noggrant och transkriberas till databasen för analys. Vidare ska det insamlade 

materialet verkligen berätta något om det som undersökningen avser att handla om (Mdh, 

2014). Vår undersökning har en hög validitet med tanke på att vår ena respondent arbetar med 

frågor rörande vårt ämne dagligen, och får anses vara expert på området. Trovärdigheten i 

respondentens svar ökade också eftersom vår andra respondent bekräftade den tidigare 

respondentens svar. Reliabiliteten för denna undersökning kan däremot vara bristande på 

grund av att respondentens svar kan variera beroende på vid vilken tidpunkt undersökningen 

genomförs.  
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4 Resultat 
 

4.1 Leder Filipstads kommuns arbete med nyanländas bostadssituation till minskad 
segregation? 
Som tidigare nämnt i uppsatsen var Filipstad en av Sveriges alla kommuner som tog emot 

flest flyktingar procentuellt under den stora flyktingströmmen mellan åren 2015 och 2016. 

Vår första respondent Hannes Fellsman, förvaltningschef på arbetsmarknads- och 

integrationsenheten på Filipstad kommun, berättade under vår intervju att de haft ett stort 

mottagande av flyktingar historiskt sett. Bland annat under 1990-talet när flyktingar 

strömmade in i Sverige, främst från kriget i forna Jugoslavien, vilket bidragit med 

erfarenheter för kommunens arbete angående bostadssituation för nyanlända. Fellsman 

förklarade att det som framförallt styrde flyktingströmmarna under 2015 och 2016 och vart de 

flesta nyanlända flyktingar sökte sig var just var det fanns lediga bostäder. “Det finns fler 

lediga bostäder i Lesjöfors och i Filipstad än vad det gör på Herrhagen eller på Kronoparken 

i Karlstad exempelvis”.   

 

 

Hannes Fellsman förklarade att det inte finns någon bostadssegregation i Filipstad på det 

nationella sättet, alltså speciella bostadsområden där det enbart bor nyanlända eller personer 

med utländsk härkomst. Fellsman påpekade också att bostadssegregationen inte uppstår i 

Filipstad på grund av kommunens storlek och att det inte finns större bostadsområden som i 

större kommuner. Något som även vår andra respondent i denna uppsats, Lena Richardson, 

journalist på Filipstads tidning, bekräftade. När hon fick frågan om hur hon upplever 

bostadssegregationen i Filipstad svarade hon att det möjligtvis finns bostadsområden i 

Nykroppa och Lesjöfors där det bor något mer invandrare än helsvenska personer, men inte i 

det stora hela, och framförallt inte i centrum av Filipstad. Richardson förklarade vidare att det 

inte går att peka ut tydliga stadsdelar där det exempelvis bor många nyanlända personer eller 

något speciellt bostadsområde. Hon menar att det är relativt jämnt fördelat mellan områdena i 

Filipstad. Hannes Fellsman berättade under vår intervju att de arbetar med något de själva 

kallar för “Bo-skola” vilket är en metod som framförallt är till för att hjälpa nyanlända att 
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flytta in i nya bostäder och få dem att trivas. Något Fellsman tog upp är att kommunen 

erbjuder nyanlända att bli bovärd för vissa bostäder vilket ska göra det enklare att kunna 

medla mellan olika folkgrupper i exempelvis ett bostadshus. Han förklarade vikten av att 

anpassa sig efter målgrupper i kommunen, där arbetet kring bostadssituationen har förändrats 

i samband med exempelvis stora flyktingströmmar. “Tittar man på demografiska siffror är vi 

10 780 invånare, ca 2400 är av icke europeisk härkomst, alltså dryga 20% om inte mer, och 

då måste ju vi i all kommunal service som handlar om allt från boende till allt annat anpassa 

vår organisation efter målgrupperna.”   

 

4.2 Hur arbetar Filipstads kommun för att gynna integrationen inom arbetsmarknaden? 
Fellsman menar att kommunens arbete med integrationsfrågor i Filipstad har varit väldigt 

framgångsrikt. Innan krisen i Syrien och den stora flyktingströmmen mellan 2015-2016 låg 

arbetsmarknadsenheten hos socialförvaltningen men på grund av det stora tillskottet av 

medborgare till Filipstad så flyttades frågan till kommunstyrelsen och integrationsarbetet tog 

fart med den nya arbetsmarknads- och integrationsenheten i Filipstad kommun. Han förklarar 

att kommunens integrationsarbete handlar om att få människor att kunna försörja sig, komma 

in i samhället och förstå dess värderingar. Fellsman var tydlig med att förklara att deras arbete 

inte handlar om assimilering, det är inte meningen att de ska förändra människors kulturer och 

religioner. Som exempel pratade han om att matematik är ett internationellt språk, så 

egentligen finns det ingen anledning att alla matematiklektioner bör vara på svenska, utan det 

skulle kunna vara på andra språk också. Han förklarade att kommunens helhetsarbete med 

integration är väldigt brett och att det är viktigt att ta till vara och validera människors tidigare 

kunskaper. Även om det inte finns någon registrerad kunskap på papper så gäller det ändå att 

försöka förstå människors tidigare erfarenheter och sedan försöka placera ut de på 

arbetsmarknaden så deras rätta kunskaper kommer till användning. Han menade också att 

samtidigt som de vill att så många som möjligt ska arbeta i Filipstad så går det inte att “slösa” 

på exempelvis nyanländas kunskaper. Han berättade om en situation med en syrisk familj där 

både mannen och kvinnan tidigare arbetat inom robotindustrin tidigare i Syrien. Men behovet 

av sådan kunskap finns inte i Filipstad menade Fellsman och därför var det bättre att ta 

kontakt med Västerås kommun där behovet var större vilket öppnade för att familjen kunde 

flytta dit istället. Han menade att kommunen inte bara kunde se till Filipstads bästa utan även 

behöver se integrationsfrågor ur en nationell synvinkel. Samtidigt som Richardson påpekade 

att det är viktigt att ge fakta i målet, alltså att kommunen förklarar för de nyanlända som är 

arbetssökande var jobben finns. Givetvis har alla ett eget val men det bör vara tydligt var 
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behovet att anställa nya personer finns. Richardson har arbetat med en del reportage där hon 

skrivit om kommunens arbete för att gynna integrationen i Filipstad. Hon berättade bland 

annat att kommunen och främst arbetsmarknads- och integrationsenheten arbetar kring dessa 

frågor. Hon påpekade också att arbetsmarknads- och integrationsenheten ofta arbetar med 

olika projekt. För att integrationsarbetet ska fungera ställs även krav på att deltagarna ska 

delta i dessa projekt som exempelvis kan innebära olika former av arbete, praktik och 

utbildning. Att visa deltagande och intresse är något som Richardson tror är viktigt för att 

projekten ska fungera.  

 

Fellsman berättade som tidigare nämnts att mycket har ändrats i samband med 

flyktingströmmarna, alla yrkeskategorier har inte anpassat sig helt ännu menar han, men ändå 

att de flesta är på god väg. Richardson berättade exempelvis att på tidningsredaktionen som 

hon arbetar med tog man bland annat emot en arabisk tjej som praktikant, vilket var 

lyckosamt på flera olika plan.  

5 Analys och diskussion  
 

För att kunna förklara hur Filipstads kommun arbetar med nyanländas bostadssituation och 

om det påverkar segregationen i Filipstad samt hur kommunen arbetar för att gynna 

integrationen i Filipstad valde vi att intervjua Hannes Fellsman, förvaltningschef på 

arbetsmarknads- och integrationsenheten i Filipstad. För att komplettera det insamlade 

materialet från Fellsman och få ytterligare synvinklar intervjuade vi även Lena Richardson, 

journalist på Filipstads tidning. 

 

Som tidigare nämnt i uppsatsen visar siffror från Statistiska centralbyrån (2017) att Filipstad 

är en kommun med hög procentuell folkminskning. Regionfakta (2018) visade även att 

Filipstad är en åldrande kommun med hög snittålder. Med tidigare forskning och 

kompletterande material från Statistiska centralbyrån (2017) kunde vi även hitta att samtidigt 

som inrikes födda invånare i Filipstad minskar så har andelen utrikes födda personer i 

Filipstad istället ökat från framförallt år 2015 och framåt. Även om Filipstad har fått beröm 

för att kommunen tar emot många nyanlända, bland annat i NWT (2017), så går det att ställa 

sig frågan hur det kommer sig att så pass många nyanlända söker sig till just Filipstad? 

Förutom bosättningslagen som säger att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända, går 

det att dra slutsatser från vårt resultat, att i Filipstad fanns det många tomma lägenheter vilket 
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gav kommunen bättre förutsättningar att ta emot nyanlända. När allt fler personer väljer att 

flytta från Filipstad till andra städer, ökar givetvis möjligheten för nyanlända att hitta bostäder 

i Filipstad kommun. Detta är något som gynnar och underlättar för Filipstads kommuns arbete 

med nyanländas bostadssituation i kommunen. Fellsman förklarade också i vår intervju att det 

inte finns någon bostadssegregation i Filipstad på det nationella sättet vilket även vår andra 

respondent Richardson bekräftade, alltså att det inte finns specifika bostadsområden med 

enbart nyanlända eller utrikes födda personer. Även där kan en förklaring vara att det fanns så 

pass många tillgängliga lägenheter i kommunen blandat i olika områden vilket gör att risken 

för bostadssegregation minskar. Fellsman beskrev också att bostadssegregationen inte finns i 

Filipstad eftersom att det är en relativt liten kommun med små bostadsområden jämfört med 

andra större kommuner där bostadssegregationen är mer påtaglig. Kölegård Stjärne et al 

(2007) beskriver att bostadssegregation ofta klassificeras med större geografiska territorium 

(Kölegård Stjärne et al., 2007, s. 153-156).  

 

SCB (2017) visar ett stapeldiagram i inledningskapitlet hur andelen förvärvsarbetande i 

Filipstad kommun bland utrikesfödda har minskat mellan åren 1997 och 2015. År 2015 var 

siffran nere på 35 procent, samma år som flyktingströmmarna främst från Syrien kom till 

Sverige. Det ställde naturligtvis krav på integrationsarbetet för kommunerna runt om i Sverige 

och därmed Filipstad som den här studien handlar om. I vårt resultat förklaras det att dessa 

krav ledde till att integrationsarbetet i Filipstad tog fart och den nya arbetsmarknads- och 

integrationsenheten grundades. Rabe & Hill (2001) förklarar hur personer med makt att 

påverka samhällsutvecklingen också är de som ofta arbetar med olika integrationsarbeten, 

både i små och stora samhällen (Rabe & Hill, 2001 s. 10-12). Som tidigare nämnt i studien 

arbetar arbetsmarknadsenheten med olika strategier som exempelvis praktik, coachning och 

anställningar för att gynna integrationen i Filipstad kommun (Filipstad, u.å.). Detta är något 

som också bekräftas i resultatet då olika projekt beskrivs som en viktig del i arbetet. Under 

rubriken “begreppet integration” förklaras integration som något som innebär gemenskap och 

delaktighet från alla inblandade parter vilket även bekräftade i resultatet. Det förklaras med att 

det inte bara som i det här fallet, är de anställda på arbetsmarknads- och integrationsenheten 

som ska arbeta för att gynna integrationen utan även att personerna de arbetar för, ska visa 

intresse och delta för att det ska fungera.  
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6 Slutsatser & avslutande reflektioner 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en svensk kommun arbetar med nyanländas 

bostadssituation, samt hur kommunen arbetar för att gynna integrationen inom 

arbetsmarknaden Filipstad. Vi anser att vi har uppnått syftet då vi har fått inblick och svar på 

hur Filipstads kommun arbetar med nyanländas bostadssituation samt deras arbete med 

integration i kommunen.  

 

Flyktingströmmarna mellan åren 2015 och 2016 har förändrat kommunens arbete i Filipstad, 

både vad gäller bostadssituationen för nyanlända men även arbetet för att gynna integrationen 

i kommunen. En avgörande anledning till att kommunen i stora drag har lyckats med att lösa 

bostadssituationen för nyanlända har varit att det funnits väldigt många lediga lägenheter i 

och i närområdet kring Filipstad. Samtidigt som framförallt unga inrikesfödda invånare har 

flyttat från Filipstad har nyanlända istället kommit och fyllt upp de tomma lägenheterna. Detta 

har även gjort att bostadssegregationen inte har uppstått i Filipstad eftersom de nyanlända inte 

enbart hamnat på ett och samma ställe. Vårt resultat visar även att Filipstad inte har flera 

bostadsområden som andra större kommuner har, vilket också resulterat till att 

bostadssegregation inte har uppstått.  

 

Som tidigare nämnt i studien ledde flyktingströmmarna och de negativt sjunkande siffrorna i 

andelen förvärvsarbetande i Filipstad bland utrikesfödda till förändringar för kommunens 

arbete kring integration. Arbetsmarknads- och integrationsenheten tog fart och enheten 

förändrade kommunens integrationsarbete. Resultatet visade att Filipstads kommun arbetar 

väldigt brett kring integration, och något som visade sig vara väldigt viktigt var att validera 

människors tidigare kunskaper men också att ge tydlig information om vilka arbeten som 

finns tillgängliga på arbetsmarknaden. En annan viktig faktor är att när kommunen anordnar 

olika projekt ställs det krav på både projekten och deltagarna, som måste visa intresse för att 

projekten ska fungera.   
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6.2 Avslutande reflektioner 
Den här studien har varit givande på många sätt och vis. Vi har fått större inblick i hur en liten 

kommun, i det här fallet Filipstad arbetar med olika frågor, dels om bostadssituation för 

nyanlända, men också hur deras integrationsarbete fungerar. Huvudtemat för denna uppsats 

var segregation vilket varit ett ständigt återkommande ämne och något som vi har berört i vår 

studie. Om vi däremot hade kunnat göra något annorlunda hade vi gärna använt oss av fler 

intervjuer och därmed fått fler synvinklar och perspektiv. I framförallt vår första 

frågeställning hade det varit intressant att även intervju nyanlända för att även få en förståelse 

utifrån deras upplevda situation. Begränsningar som tid och avstånd har varit faktorer som 

spelat in under studiens gång.  
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