Begreppsligt ramverk för integration
I lagen om främjande av integration (1386/2010) avser man med integration invandrarens och
samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandraren de kunskaper och färdigheter som
behövs i samhället och arbeslivet samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget
språk och sin egen kultur stöds.
I det utvecklingsarbete som gjordes i En bra start i Österbotten –projektet har man använt sig av ett
begreppsligt ramverk för integration. Utgångspunkten är ett ramverk som utvecklats i England av Ager
och Strang (2008) som identifierar tio centrala delområden för integration. Dessa delområden
grupperas i fyra helheter.

Ager, A. & Strang, A. (2008). Understanding Integration. A Conceptual Framework. Journal of Refugee Studies,
Vol 21, 2,( s 166–191) https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262 (fri översättning av En bra

start i Österbotten/Ritva Mertaniemi)

”Grunden” gäller uppehällets status, medborgarskap och rättigheter. Uppehällets status och
medborgarskapet bestämmer vilken typ av integrationsfrämjande stöd och service en invandrare är
berättigad till. Uppfattningar om medborgarskapet och rättigheter definierar de förväntningar och
förpliktelser på vilka integrationsprocessen är uppbyggd.

”Möjliggörare” består av två delområden som är Språk och kulturell och samhälleligt kunnande
samt Trygghet och stabilitet. Dessa delområden beskriver de faktorer som möjliggör integration men
som också kan utgöra hinder för integrationsprocessen.

”Sociala kontakter” består av tre delområden; sociala band, som beskriver kontakter i med sådana
grupper som man identifierar sig med; sociala broar, som beskriver kontakter med andra grupper, t.ex
med majoritetsbefolkningen; sociala kontakter som omfattar individens kontakter med det

mottagande samhällets institutioner, myndigheter och service. De sociala kontakterna i sin helhet
poängterar interaktionens och ömsesidighetens betydelse i integrationsprocessen.

”Metoder och resultat” består av fyra centrala delområden för integration; arbete, boende,
utbildning samt hälsa och välmående. Dessa delområden betraktas i allmänhet som ett resultat och
mätare på en lyckad integration. Men de har också identifierats som effektiva metoder för att främja
och stöda integrationen inom andra delområden.

Integration är en interaktiv och ömsesidig process
Ager och Strang poängterar särskilt interaktionen och ömsesidigheten mellan de olika delområdena
som identifierats i ramverket. I en lyckad integrationsprocess inverkar invandrarens egna resurser,
livssituationen och färdigheter men i lika hög grad också det mottagande samhällets beredskap,
kunnande och vilka att skapa jämbördiga möjligheter och därigenom främja en lyckad integration.
Ramverket synliggör också att framgång eller utmaningar inom ett delområde kan påverka
integrationen på ett annat delområde på ett positivt eller negativt sätt. Således är de delområden som
identifierats i ramverket inte i en hierarkisk relation till varandra, utan samtliga delområden samverkar
och påverkar de övriga delområdena. Vi behöver ständigt kunskap om hur de olika delområdena
påverkar varandra och hur deras samverkan främjar eller försvårar integration.

En gemensam förståelse främjar integration
Integrationen är ett omfattande fenomen som berör en individs vardag och liv i helhet. En gemensam
referensram är ett sätt att göra integrationsprocessen synlig för de instanser som ansvarar för
integrationsfrämjande och för beslutsfattare. En förståelse av integration
Yhteinen viitekehys on keino tehdä kotoutumisen prosessia näkyväksi kotoutumisen edistämisestä
vastaaville toimijoille ja päätöksentekijöille. Kotoutumisen kokonaisvaltaisuuden ymmärrys tukee
kotoutumista edistävien toimien kehittämistä ja resurssien kohdentamista oikein.
En gemensam och delad förståelse stöder integrationsprocessen och uppföljning och evaluering av
integrationsservicen genom att skapa ett ramverk för centrala indikatorer. Ramverket stöder
planeringen av integrationsfrämjande service och synliggör regionala och lokala utvecklingsbehov.
Ramverket är också ett effektivt verktyg vid den inledande kartläggningen och servicehandledningen.

De stora österbottniska integrationsdagarna ordnades i Vasa den 23.-24.10.2019. Som en av keynotetalarna under seminariet var Alison Strang, den ena av skaparna till det begreppsliga ramverket för
integration. En inbandad version av Alison Strangs föreläsning samt hennes presentation hittas bakom
nedanstående länkar.
Alison Strangs föreläsning
https://www.youtube.com/watch?v=DKLZYppwah0&feature=youtu.be
Alison Strangs powerpoint-presentation
https://stiginastusisaan.com/wp-content/uploads/2018/10/STRANG_FINLAND_IOItalk23.10.18.pdf

Det begreppsliga ramverket för integration fungerar också som stomme för Vasa stad och
Jakobstadsregionensintegrationsprogram.
Jakobstadsregionens integrationsprogram för åren 2018-2021
https://www.jakobstad.fi/assets/1/Integration/PDF/Integrationsprogram/Integrationsprogram-20182021-fi.pdf

Vasa stads integrationsprogram för åren2019-2022 (på finska)
https://www.vaasa.fi/uploads/2019/10/f78b7bb9-vaasan_kaupunki_kotouttamisohjelma_fi.pdf
och integrationsprogrammets utredningsdel
https://www.vaasa.fi/uploads/2019/10/7f74965bvaasan_kaupunki_kotouttamisohjelma_selvitysosa_fi.pdf

