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Vägar till arbete för invandrare 
• Individuellt arbetssätt 
• Kartläggande och utredande samtal 
• Tidigt och strukturerat samarbete mellan olika aktörer 
• Möjlighet för individen att aktivt medverka i och påverka planeringen av sin egen 

framtid 
• Strukturerad och genomtänkt praktik med tydlig inriktning mot förvärvsarbete 

Det är några av de gemensamma dragen i de olika verksamheter och projekt som varit 
framgångsrika i arbetet för att få invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Analysen och de olika åtgärderna redovisas i skriften Vägar till arbete för invandrare som 
presenterats av Svenska Kommunförbundets Integrationsberedning. Skriften innehål-
ler även en litteraturgenomgång av forsknings- och utredningsrapporter. 

– Det är viktigt att tänka på att det inte finns bara en orsak till invandrares svårigheter 
på arbetsmarknaden, säger Björn Sundström, sekreterare i Integrationsberedningen.  

– Därmed finns det inte heller bara en lösning. Flyktingar och invandrare är människor 
från många olika länder och kulturer. De har alla olika erfarenheter, resurser och be-
hov. En del behöver omfattande stöd för att komma in på arbetsmarknaden medan 
andra relativt enkelt kan hitta ett arbete, säger Björn Sundström. 

Att arbeta med människor på arbetsmarknaden handlar enligt integrationsberedningen 
inte om att till varje pris snabbt hitta ett arbete. Målet måste vara att finna varaktiga 
lösningar och inte bara hjälpa till med försörjningen. 

– Det krävs att alla inblandade instanser samarbetar i en långsiktig och medveten plan. 
Många hamnar mellan olika instanser vilket ur individens synpunkt är mycket olyck-
ligt och ofta förödande, säger Björn Sundström. 

Svenska Kommunförbundets integrationsberedning har till uppgift att redovisa kommunala 
strategier för att motverka segregation och främja integration. Arbetet redovisas i en slutrapport 
våren 1999. Tidigare har skrifterna ”Att få bidra eller bidrag” samt ”Exemplet Kronogårdspro-
cessen” presenterats. 
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