
Integrationsarbete  
när hjärtat får vara med
Åre kommuns framgångsrika integrationsarbete  
skapar tillväxt och mångfald i glesbygden



Vår berättelse 
Åre kommun med sina ca 11 000 invånare har satsat 
på nyanlända som en tillväxtresurs i kommunen. 
Genom ett kreativt och engagerat integrationsarbe-
te sedan 2011, har en modell för samarbete mellan 
offentlig, privat och ideell sektor blivit ett framgångs-
koncept som även visar sig resultatmässigt. Av totalt 
683 nyanlända sedan 1a januari 2011, har ca 85 % 
kommit i egenförsörjning sedan senaredelen av 2014. 

2016 tog vi emot 160 nyanlända och målet 2017 är att 
ta emot 150. Vår generella miniminivå är att årligen 
ta emot minst 100 nyanlända per år och att alla, 100 
% ska komma i egenförsörjning efter etableringsfa-
sens två år - och dessutom välja att etablera sig i Åre 
kommun.  

Här följer berättelsen från integrationsteamet hos 
Åre kommun om hur vårt integrationsarbete bland 
kommunens nyanlända växt fram. Vi vill beskriva hur 
vi och arbetsprocessen utvecklats över tid och också 
peka på det vi bedömer varit framgångsfaktorer. 

Vi hoppas kunna ge tips och idéer till andra som 
precis som vi, söker nya vägar och strategier för att 
utveckla och förbättra integrationsarbetet. Berättelsen 
är vårt utvecklade bidrag till Götapriset 2017
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Hur allt började
I likhet med många andra glesbygdskommuner så 
har Åre kommun kämpat med stillastående /vikande 
befolkningssiffror. Trots att vi länge haft och fortfaran-
de har en stark besöksnäring i förhållande till andra 
norrländska inlandskommuner, har befolkningsun-
derlaget under en lång rad av år antingen stått stilla 
eller haft en vikande trend. Särskilt bland de yngre 
har flytten till städer och södra Sverige varit tydlig. 
Vidare har vi genom besöksnäringen med sitt fokus på 
vintermånaderna, också haft en starkt säsongsbetonad 
befolkningskurva. Kommunens invånarantal nästan 
fördubblas under vintersäsongen men väldigt få av 
dessa invånare har varit fastboende. 

2011 började vi förstå att vi behövde tänka utanför 
boxen för att hitta nya sätt att öka det bofasta in-
vånarantalet. I de diskussioner som fördes mellan 
kommunens politiker, tjänstemän och näringsliv 
började nyanlända tydligt framstå som vår blivande 
tillväxtresurs – särskilt mot bakgrund av de ökande 
flyktingströmmarna som från 2010 började växa fram 
i och utanför Europa. 

Fram till 2011 kan man säga att Åre kommun varit 
en transitkommun för de flyktingar som kom till oss 
varav merparten var kvotflyktingar. 
 
Hösten 2011 tog politikerna i Åre kommun beslutet 
att de nyanlända med sina olika kompetenser och 
erfarenheter skulle bli vår framtida tillväxtresurs. 

Kommunalrådets viljeyttring var att vi skulle ge mer 
både i engagemang och insatser, än det som var  
praxis, till de nyanlända. Som följd gavs också resurser 
för att öka mottagningskapaciteten och målet var att 
försöka förmå så många som möjligt av de nyanlända 
att bli bofasta i Åre kommun. Socialchefen beslöt att 
merparten av den statliga ersättning som betalas ut 
för varje individ skulle tillfalla den nya avdelningen 
”Integrationsservice”. 

Den stora hotellkapacitet som finns i kommunen 
ledde också till att hotell med liten eller nästintill 
ingen verksamhet öppnade upp för asylboenden 
under lågsäsong. Som mest har vi haft drygt 1000 
asylsökande inom kommunen. Det är ca 10 % av vår 
befolkning. Asylboendena har inneburit att vi kunnat 
”tjuvstarta” rekryteringsprocessen genom att börja re-
krytera potentiella nya kommuninvånare redan under 
asylperioden. 

Trots det nationellt minskade flyktingmottagandet 
och som följd minskat antal asylboenden och kom-
munplaceringar sedan 2015, behåller vi målet att alla 
nyanlända som kommer till Åre kommun ska välja att 
etablera sig här. 

Antal inskrivna hos Integrationsservice i Åre kommun 2011–2016
Tabell 1 

EBO – Egen bosättning
ABO – Anvisat boende
Källa: Integrationsservice Åre kommun
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Hur gjorde vi 
– arbetsprocessen fram till i dag 
År 2011–2012
Vid ingången av 2011 arbetade vi ganska traditionellt 
med integrationsarbetet. Vi tog emot 20–30 nyanlända 
per år. Gruppen bestod huvudsakligen av kvotflyk-
tingar, kärleksinvandrare och säsongsarbetare. Till 
kvotflyktingarna levererade vi en lägenhet, lämnade 
över nycklar och hjälpte till med ekonomin och tog 
emot bidrag. Bemanningen bestod av en handläggare 
och en assistent i en liten enhet som fanns direkt under 
socialkontorets chef.  

Andra halvåret 2011 utökades enheten och en inte-
grationschef tillsattes. Det var en följd av kommunens 
beslut att satsa på gruppen nyanlända. Nu kunde vi 
börja analysera och titta närmare på vad ett bra inte-
grationsarbete inriktat på egenförsörjning och arbete 
borde innehålla. 

Arbetsprocessen har sedan växt fram från två per-
spektiv. För det första ställde vi oss frågan hur vi själva 
skulle vilja tas emot om vi tvingades flytta till ett nytt 
land med ett annorlunda samhällssystem och annor-
lunda kultur. För det andra så tog vi tag i alla problem 
och utmaningar direkt när de uppstod och löste dem 
långsiktigt. Vår målbild var ”utforma bästa vägen till 
egenförsörjning och etablering i Åre kommun” och ”bli 
bäst i landet på integration”. Vi hade två år på oss, den 
s.k. etableringstiden, och då måste processen stödja 
varje individ i rätt riktning. Vi var redan från starten 
starkt fokuserade på arbete men insåg att vägen dit inte 
var rak. Med det ingångsperspektivet i januari 2012, 

började det vi fram till 2017 kallar integrationsservice 
att utvecklas. 
Eftersom merparten av den statliga ersättningen för 
flyktingmottagandet gick till Integrationsservice hade 
vi en egen budget. Det innebar stor frihet att utforma 
verksamheten som vi ville. Vi började redan 2012 
att knacka på hos grannar för att informera när en 
nyanländ skulle flytta in. Vi besvarade deras frågor och 
lämnade kontaktuppgifter om de ville veta mer eller 
om potentiella problem skulle dyka upp.

Ett annat område vi började tidigt med var att bredda 
samhällsorienteringen. Ämnet var, som vi såg det då, 
ganska grundläggande. I dag använder vi fortfarande 
samma utbildningsmaterial som andra men redan 
2011/2012 byggde vi på med områden som hållbarhet, 
hälsa, icke-diskriminering och jämställdhet. Vi bredda-
de också informationen om hur det svenska samhället 
är uppbyggt, om vad den offentliga sektorn gör, hur 
politiken är organiserad, vilka normer och värderingar 
som präglar det svenska samhället, t.ex. hur viktigt det 
är att passa tider.
 
Parallellt med undervisning/information ut till de ny-
anlända så började vi också se behovet av att informera 
ute i civilsamhället om de nya kommuninvånarna. 
Snabbt bestämde vi att ta varje möjlighet vi fick att vara 
ute i civilsamhället och informera om de nyanlända, 
hur vi arbetade med dem, vilka länder och kulturer 
de kom från. Vi sa aldrig nej till någon som ville veta 

Folkmängd 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Män 5232 5327 5365 5428 5521 5574
Kvinnor 5027 5079 5055 5127 5156 5314
Totalt 10259 10406 10420 10555 10677 11088

Folkökning 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Män -21 95 38 63 93 253

Kvinnor 6 52 -24 72 29 158
Totalt -15 147 14 135 122 411

Befolkningsutveckling 2011–2017
Tabell 2

Källa: SCB:s befolkningsstatistik

4



mer och vi besvarade alla frågor vi fick. Det spelade 
ingen roll om det var dag eller kväll – någon åkte 
alltid ut. Vi besökte allt och alla från politiska partier, 
hembygdsföreningar, byutvecklingsgrupper, kyrkan, 
skolor, grannar och pensionärsföreningar till företag, 
näringslivsorganisationer och många andra.

En annan mycket viktig erfarenhet vi gjorde de första 
åren var det misstroende och ibland t.o.m. rädsla 
många nyanlända visade upp inför olika samhälls-
funktioner. De var inte vana vid att kunna lita på de 
personer som representerade ”systemet”. Vi förstod 
ganska snabbt att vi behövde se över vad vi kun-
de göra för att få var och en att känna sig inte bara 
välkommen till oss utan också trygg och säker. Om vi 
inte lyckades få våra nyanlända att så snabbt som möj-
ligt känna sig trygga, säkra och hemma i vår kommun 
så skulle vi inte lyckas med det övriga integrationsar-
betet heller.  

Vid utgången av 2012 var personalstyrkan totalt  
3,35 % tjänst fördelat på:
• en integrationschef 75 %
• en handläggare 100 %
• en vägledare/tolk och språkstöd 50 % 
• en assistent 50 % 
• en SFI resurs 60 %. 

År 2013–2014
Integrationsservice växte i takt med att antalet nyan-
lända ökade och vi fortsatte utveckla vår framväxande 
integrationsmodell utifrån behov och förbättrings-
möjligheter vi kunde se. Vi bedömde, utvärderade och 
analyserade vår arbetsmodell löpande för att ständigt 
bli bättre. 

Vi tog initiativet till samverkan dels mellan myn-
digheter som migrationsverket, arbetsförmedling, 
försäkringskassa, individ och familjeomsorg och polis, 
dels mellan organisationer ute i civila samhället t.ex. 
folkhögskola, frivilligorganisationer, studieförbund 
och engagerade privatpersoner. Vi började träffas en 
gång per månad. Så småningom skapades ett ”frivil-
ligforum” av aktörerna från det civila samhället. Vi 
började också mer systematiskt informera media för 
att visa på goda exempel för att sprida positiv infor-
mation om de nyanlända.

Vi rekryterade integrationshandläggare, en bostads-
koordinator och fler vägledare. Under andra halvåret 
2013 erbjöd sig arbetsförmedlingen dessutom att 
finansiera en etableringskoordinator med placering 
på Integrationsservice. Det var ett lyckat grepp för nu 
kunde vi jobba mer för att bygga nätverk och kon-
taktytor ut i näringslivet. Näringslivet i Åre kommun 
består av många små-, och mikroföretag varför goda 

kontakter med dem var en förutsättning för möjlig-
heterna att kunna erbjuda praktik och så småningom 
anställning. 

Vi startade ett tvåårigt projektsamarbete, projekt FÅ-
KUS, med Samordningsförbundet i Jämtland, Arbets-
förmedlingen och Jämtlands läns Landsting. Arbetet 
gick ut på att stärka gruppen unga vuxna (t.om. 25 
år) på olika sätt. Projekttemat var ”Empowerment”. Vi 
mixade svenska unga vuxna som behövde extra stöd 
att komma vidare i livet, med nyanlända unga vuxna. 

Inom ramen för projektet fick de lära sig om t.ex. 
matlagning, IT/datakunskap, körkortsteori, samhälls-
orientering, svenska värdegrunder, hållbarhet, allas 
lika värde och mycket mer.
Måluppfyllelsen blev bra samtidigt som vi också gjor-
de en viktig lärdom nämligen att det var en mindre 
bra kombination att blanda svenska unga vuxna som 
behövde få tillbaka motivationen, med drivkraftiga 
nyanlända unga vuxna som tyckte att de hade fått en 
stor möjlighet som fick bo i Sverige. Krocken som 
uppstod var att svenskarnas självkänsla sjönk ytterli-
gare vilket ingen tänkt på vid planeringen av projek-
tet.   

Vägledaren, Kassim, som själv kommit som flykting 
från Afrika några år tidigare blev en värdefull resurs i 
arbetet att bygga broar mellan våra olika kulturer för 
att förmedla trygghet och förtroende. Med hans hjälp 
kunde vi vässa utformningen av vår framväxande 
integrationsmodell än mer genom att anpassa detaljer 
i vårt mottagningsarbete till den nyanländes kultur. 
Oavsett vad vi gjorde var vi hela tiden måna om att 
förmedla trygghet och förtroende och visa i både 
handling och attityd att de kunde lita på oss och att vi 
hela tiden ville göra vårt bästa för att de skulle trivas 
och må bra.

Vi lade tid och resurser på att väldigt praktiskt och 
konkret visa hur man gör i olika sammanhang och 
situationer i Sverige. Vägledarna ställde i ordning lä-
genheterna, bäddade sängar och såg till att någon från 
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hemlandet lagat mat så att den nyanlände skulle kän-
na igen sig när han/hon/de för första gången kom till 
sin nya bostad. Vi visade rent praktiskt hur man bor i 
en lägenhet; hur maskiner i köket fungerar, att det ska 
vara tyst efter 22.00, att man inte spolar toaletten på 
nätterna, sopsortering, hur det går till i tvättstugan, 
hur posten fungerar, att välja elbolag, hur man nyttjar 
internet och mycket mer. 
 
När vi 2014 fick större lokaler möblerade vi upp dem 
med fina möbler – inte bara traditionella institutions-
möbler, vi bjöd på te och var mycket måna om att 
alltid bjuda på ett leende och en välkomnande attityd 
när våra inskrivna besökte oss. 

Vi införde öppet hus två eftermiddagar i veckan då 
man kunde komma med vilka frågor som helst. En 
kväll varje vecka gjorde några av oss hembesök för 
att visa att vi brydde oss och var måna om att våra 
nyanlända trivdes och hade det bra. Vi följde med för-
äldrar och barn till förskolor och skolor och vuxna till 
praktik-, och arbetsplatser. Vi hjälpte till i kontakterna 
med arbetsförmedling och försäkringskassa. Vi höll i 
alla kontakter tills vi såg att det fungerade bra för både 
den nyanlände och motparten oavsett vem det var.   

Trots varningar från andra, både i och utanför kom-
munen, att ta landsmän till hjälp för att förbättra vårt 
integrationsarbete har vi inte tvekat att göra det. Vi 
har både anställt och tagit in ideell hjälp när vi behövt. 
Fram till i dag har vi bara haft goda erfarenheter av att 
göra så. 

Kontakten med studieförbunden i kommunen började 
också komma igång mer systematiskt och regelbun-
det. Nyanlända erbjöds studiecirklar och kurser som 
gynnade både fritidssysselsättningar och framtida 
arbete eller studier. Vi startade också studiecirklar 
med syftet att stärka den egna drivkraften. Det skedde 
genom att erbjuda studiecirkelledarutbildningar med 
målet att nyanlända skulle hålla egna studiecirklar där 
de spred kunskap om den egna kulturen. På det sättet 
uppmuntrades de att se den egna kunskapen som en 
tillgång som betyder något.
Det goda samarbetet med arbetsförmedling, studie-
förbund, näringsliv och civilsamhället gjorde att vår 
arbetsmodell med tiden började dela sig i två hu-
vudområden. Det ena riktade sig till egenförsörjning 
genom arbete eller studier och det andra området 
riktade sig till det sociala livet och integrationsproces-
sen in i det civila samhället.

Vi hade stor hjälp av att vi från 2012 och framåt varit, 
och fortfarande är, mycket noga med att tillmötesgå 
allt behov av information om de nyanlända ut till civi-
la samhället. Det informationsarbetet innebär att vi i 
dag har kontaktytor och nätverk som hjälper till att  
 

skapa möjligheter för individer att få arbete såväl som 
ett eget socialt liv. 

Under 2013–2014 kom vi också igång med ett aktivt 
och riktat arbete för attitydpåverkan ute i civilsam-
hället. Det gjorde vi genom att låta nyanlända arbeta 
som volontärer vid olika evenemang t.ex. Åre höst-
marknad, Årefjällsloppet, Åre bike festival och Åre 
Extreme Challenge och andra lämpliga aktiviteter vi 
kunde fånga upp i farten. Det gav oss en möjlighet 
att lära mer om enskilda individers kapacitet och 
styrkor samtidigt som de kom i kontakt med poten-
tiella arbetsgivare och dessutom fick kontakter ute i 
civilsamhället. 

För att visa alla invånare i vår kommun något av 
det som de nyanlända för med sig in i vårt samhälle 
bestämde vi oss för att ordna en internationell fest 
som vi senare döpte till Världens fest. Den är nu ett 
årligt återkommande arrangemang där Åre kommuns 
invånare samlas kring mat, dans och musik från olika 
delar av världen. De nyanlända själva visar stolt upp 
sin kultur under denna kväll. Festen har samlat ca 
1000 personer varje gång och vi ser värdet av att de 
kommuninvånare som är födda och uppväxta i  
Sverige får ta del av det nya som tar plats i vårt 
samhälle. Denna fest är ett led i vårt uppdrag att även 
”integrera jämten” i det som är nytt i vår vardag.

Vi initierade också språkcaféer tillsammans med kyr-
kan och Åredalens Folkhögskola för att så långt möj-
ligt hjälpa nyanlända och ortsbor att knyta kontakter 
med varandra. I vårt arbete med attitydpåverkan har 
vi haft stor hjälp av länets media. Reportagen om våra 
nyanlända har blivit många sedan 2012.

Vi kunde se att våra samlade insatser successivt 
började resultera i att människor ute i lokalsamhället 
alltmer började uppleva att invandringen för med sig 
något positivt som faktiskt berikar vårt samhälle. 

Vid utgången av 2014 var vi nio heltidsanställda inom 
integrationsservice. Fördelningen var:
• en integrationschef
• två integrationshandläggare
• tre vägledare varav en inom språkstöd
• en bostadskoordinator
• en etableringskoordinator 
• en projektledare.
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År 2015–2016
Under 2015–2016 fortsatte vi att utöka och stärka 
samarbetet med aktörer runt om i lokalsamhället och 
var fortfarande noga med att besvara alla frågor och 
ge information. 

Vårt tidigare FÅKUS-projekt kompletterades för dem 
som inte kom ut i arbete vilka också var de som inte 
mådde så bra psykiskt. Här hade vi under FÅKUS-ti-
den med intresse tagit del av Strömsunds kommuns 
arbete med psykisk ohälsa och kunde se deras goda 
resultat. Det nya projektet fick heta HAMSAM vilket 
står för ”Hälsa, Arbete, Migration i SAMverkan”. 
Projektet pågår till juni 2017 och har inneburit att vi 
knutit hälsocentralen till oss i ett tydligare samarbete.

Vår bostadskoordinator som anställdes i slutet av 2014 
lade mycket tid på matchning av nyanlända och lediga 
lägenheter – inte minst p.g.a. att det i kommunen 
finns många hyresvärdar som har olika hyresvillkor. 
I hennes arbete ingick också att ta kontakt med asyl-
sökande på de asylboenden som fanns i kommunen. 
Vi ville göra asylsökande uppmärksamma på att de 
var/är varmt välkomna att stanna och bli bofasta hos 
oss. Vid de besöken, som vi fortfarande gör, gav vi 
också information om det stöd vi kunde erbjuda från 
integrationsservice. 

En bit in i 2015 kunde vi konstatera att vi började 
nå riktigt bra resultat men vi saknade fortfarande 
tre verktyg i vår integrationsmodell. Dels behövde 
vi en funktion för tidig och preliminär validering av 
nyanländas kunskap och erfarenhet, dels behövde vi 
lärarresurser inom bristyrkesområden i kommunen. 
Det gällde framför allt yrkessvenska inom lokalvård, 
omsorg och måltidspersonal. För det tredje så saknade 
vi ett socialt företag.

Med en egen valideringsfunktion skulle vi snabbare 
och mer träffsäkert kunna jobba fram individuella 
utvecklingsplaner för de nyanlända. Med egna utbild-
ningsmöjligheter på plats i kommunen skulle vi lättare 
kunna utbilda framför allt fler småbarnsföräldrar 
som saknade möjlighet att pendla in till Östersund 
för att utbilda sig. Med ett socialt företag skulle vi ha 
ytterligare ett verktyg som kunde ge de som behövde, 
nyanlända såväl som svenskar, en längre startsträcka 
ut på arbetsmarknaden. Det sociala företaget ger dess-
utom inte bara en ny möjlighet till arbete utan även 
nya kontakter ut i lokalsamhället. 

När Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF 
hade sin första utlysning 2015 ansökte vi därför om 
projektmedel till en egen tidig preliminär validerings-
funktion och till lärarresurser inom yrkessvenska för 
de yrkesområden vi kunde se hade/har goda anställ-
ningsmöjligheter i vårt lokalsamhälle. 

Våren 2016 beviljades vår ansökan ”Nyanlända en till-
växtresurs i Åre kommun NYÅR” av Migrationsverket 
och vi kunde nu komplettera vår integrationsmodell 
ytterligare.

Våren 2016 började vi också titta närmare på hur vi 
skulle kunna etablera ett socialt företag i kommunen. 
Först planerade vi ansöka till EU:s regionala utveck-
lings och investeringsfond men fann att det inte riktigt 
passade. Nu har vi i stället sökt om medel från EU:s 
bilaterala Interreg program och planerar utveckla ett 
socialt företag tillsammans med en frivilligcentral 
och ett socialt företag i Inderöy kommun i Norge. 
Frivilligarbete och socialt företagande har sedan länge 
haft en större plats inom området sysselsättning i 
Norge jämfört med Sverige. I gengäld vill våra norska 
kamrater lära mer om vårt integrationsarbete och den 
modell Åre kommun utvecklat. Vi ser nu fram emot 
ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter 
med våra norska parter. 

Under hösten 2016 har också vår organisation med 
namnet ”Integrationsservice” diskuterats utifrån att vi 
ju också vill locka till inflyttning från andra delar av 
Sverige och då inte enbart nyanlända. Diskussionerna 
har lett till en utvidgning av ”Integrationsservice” så 
att vi från mars 2017 numera heter ”Inflyttarservice”. 
Inflyttarservice är en avdelning inom den nybildade 
Tillväxtavdelningen inom Åre kommun. 

Hos Inflyttarservice ska alla, både nyanlända och 
svenskar som vill etablera sig i Åre kommun kunna få 
stöd och hjälp att etablera sig. På det här sättet har vi 
smält samman etablerings-, och integrationsarbetet 
så att det omfattar alla oavsett härkomst och kultur. 
Vi tycker att det ligger väl i tiden och tror helhjärtat 
på att det är ett framgångskoncept för Åre kommun. 
Med detta synsätt har vi också implementerat tillgäng-
lighet, icke-diskriminering och jämställdhet i vårt 
arbetssätt.

År 2017
I dag får vi ofta förfrågningar från aktörer i Sverige 
och från övriga Europa om att åka ut och berätta om 
vårt integrationsarbete och vi tar även emot många 
studiebesök. Bara under mars månad 2017 har vi 
bjudits in av ”European Migration Network, EMN” 
till Bratislava och till Bryssel för att berätta om vårt ar-
bete. EMN är ett nätverk som bildats och drivs av EU, 
direktoratet för ”Migration and Home Affairs”. Vi har 
också fått förfrågningar från bl.a. Irland och Tyskland 
om projektsamarbete kring integrationsarbete. Därför 
planerar vi nu att söka medel från AMIF:s transna-
tionella fond när den öppnar nästa utlysning. 

Vi vill utbyta erfarenheter med andra länder i ett tran-
snationellt projektsamarbete och på så sätt lära mer 
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själva samtidigt som vi bidrar med vår arbetsmodell 
för ett utvecklat och förbättrat integrationsarbete för 
nyanlända runt om i Europa.

Det var under åren 2013–2014 som vi började se en 
tydlig vändning i våra resultatsiffror. Allt fler kom ut 
i egenförsörjning och allt fler valde att etablera sig 
i kommunen. I dag ser vi också att antalet egenbo-
sättare ökar vilket vi tar som ett bra betyg på hur vi 
utvecklat och fortsätter utveckla vårt arbetssätt. När 
antalet egenbosättare till vår kommun ökar så blir vi 
mindre känsliga för upp och nedgångar i det nationel-
la mottagningssystemet och kan bibehålla målet att ta 
emot minimum 100 nyanlända varje år.

I dag, mars 2017, heter vi inflyttarservice och är 15,40 
% anställda fördelat på; 
• en enhetschef inflyttarservice
• fyra vägledare
• två integrationshandläggare
• tre etableringskoordinatorer
• en valideringsfunktion
• en asylkoordinator
• en administratör
• en enhetschef språkstöd
• en projektledare
• två språkstöd.

Vad har varit våra
framgångsfaktorer?
När vi i dag, efter sex år, reflekterar över våra fram-
gångsfaktorer så är det några saker vi särskilt vill 
framhålla. 

Skapat trygghet
Det första och viktigaste av allt är att vi tidigt lyckats 
få de nyanlända att känna sig trygga, säkra och väl-
komna till Åre kommun. 

Alla människor behöver känna trygghet och till-
lit och för de nyanlända är det ännu mer viktigt mot 
bakgrund av de erfarenheter de har med sig när de 
kommer hit. Det handlar om att på ett psykologiskt 
plan våga känna tillit och veta att man är trygg och 
säker. Det handlar också om att veta att man har ett 
nytt hem med bra boende och basbehov tillgodosed-
da. Först då vågar man växa vidare och bygga på med 
nya sociala kontakter, utbildning eller arbetspraktik. 
Att bygga upp ett nytt liv från ingenting i en helt ny 
miljö, i en annan kultur och ett annat land, är ingen 
enkel process.  

För oss som aldrig upplevt krig kan det vara svårt att 
riktigt föreställa sig vilka minnen och trauman våra 
nyanlända har med sig och det måste vi respektera 
och förhålla oss till. Därför har vi i alla våra integra-
tionsprocesser varit mycket noga med att hela tiden 
förmedla välvilja och omtanke. Vi har haft stort fokus 
på att den nyanlände under integrationsprocessen 
först och främst gjort sig av med rädslor och känslor 
av otrygghet. Ord som ”du är hemma nu”, ”du är trygg 
här”, ”vi finns här för att hjälpa dig” och ”nej du är ing-
en flykting längre, du är medborgare i Åre kommun” 
har mycket ofta sagts till nyanlända av oss i integra-
tionsteamet. 

Ett exempel på trygghetsskapande insatser är hur vi 
välkomnar kvot-flyktingar som kommer till vår flyg-
plats direkt ifrån flyktingläger någonstans i världen: 
Vi har alltid med en person som pratar de nyanlän-
das modersmål. Vi åker alltid direkt hem till deras 
lägenhet som är väl förberedd med möbler och ett 
basförråd av mat. Vi har alltid en eller flera landsmän 
som har förberett en middag, så att man möts av en 
välbekant doft när man stiger in i sitt nya hem. Allt 
detta skapar en trygghet och en känsla av säkerhet och 
tillhörighet. Den känslan kan vi sen bygga vidare på i 
vårt fortsatta arbete. 

Engagerat team
En annan framgångsfaktor är att alla som arbetar i 
vårt team har sökt sig hit själva därför att man vill 
arbeta med nyanlända. Teamets engagemang och 
positiva förhållningssätt har inneburit att alla gör 
sitt bästa för den nyanlände. Alla har känt och tagit 
ansvar för att tidigt fånga upp hinder och möjligheter 
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för att snabbt hitta lösningar eller göra verklighet av 
en förbättringsidé. Teamet har arbetat med ett extremt 
tydligt individfokus och inte sett våra nyanlända som 
olika grupper. 

Teamet är i dag uppdelade i ett basteam som arbetar 
med bas och trygghetsfunktioner skolgång m.m. och 
ett sysselsättningsteam som arbetar med vägen till 
egenförsörjning via utbildning, praktik och arbete.

Egen budget
En tredje bidragande orsak till våra resultat är att vi 
sedan 2011 haft en egen budget som gjort att vi varit 
och fortfarande är väldigt fria i att själva utforma vårt 
arbete; vad vi vill satsa på, hur vi ska göra det och när 
det bör göras. 

Lösningsfokus in  
i minsta detalj
Slutligen så har vi lyckats med att ge det där ”lilla 
extra” till våra nyanlända. Vi har 24 månader på oss 
att stödja en nyanländ så att han/hon utvecklas från 
att inte ens kunna språket, till att bli en självständig 
svensk medborgare med egen försörjning och ett nytt 
liv. Om det ska lyckas på två år så har man inte råd 
med att misslyckas i något led. Därför har vi inte un-
derskattat värdet av de små detaljerna när vi utvecklat 
och format vår integrationsprocess. Det är de många 
detaljerna som bildar den helhet som hjälpt oss att 
minimera misslyckanden i integrationsprocessen. 

Vi har snabbt identifierat lösningar på våra utmaning-
ar, provat och provat igen tills vi sett att det fungerar. 
Även när vi sett hinder från andra inblandade aktörers 
sida så har vi identifierat lösningar och oftast mötts av 
uppskattning för att vi engagerat oss. Arbetsförmed-
lingen skulle sannolikt inte ha finansierat en etable-
ringskoordinator med placering hos oss om dom inte 
ansett att det var bästa lösningen för den nyanlände, 
för dem själva och för oss. 

Vår integrationsmodell som den ser ut i dag, har 
många gemensamma beröringspunkter med Maslows 
behovstrappa. För att kunna nå målet att komma i 
egenförsörjning måste först ett antal basala förut-
sättningar vara uppfyllda. Vi tillämpar ett holistiskt 
synsätt, d.v.s. ser helheten, runt varje enskild individ 
vi stödjer och vi bygger först upp grundtryggheten 
innan vi går vidare. 

En av våra viktigaste erfarenheter från 2011 och 
framåt är hur fantastiskt anpassningsbara människor 
är bara man tar saker och ting i rätt ordning och låter 
individens förmåga och kapacitet bestämma hastig-
heten. Med en positiv människosyn som respekterar 
vars och ens individualitet och allas behov av grund-
trygghet, kan alla frön gro. Vår integrationsprocess ser 
därför hela människan och den börjar med tillit och 
trygghet och slutar med arbete/studier.
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Källa: SCB:s databas
52 individer som fått ekonomiskt bistånd i en vecka var under året motsvarar värde 1

Antal invånare och antal helårsförsörjda genom socialbidrag 2015 & 2016 i Jämtland 
Tabell 3

Statistik över antal och procent som lämnat etableringsuppdraget och gått till  
egenförsörjning
Tabell 4

Källa: Statistik från arbetsförmedlingen i Jämtland
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Våra olika funktioner och vad de gör 
Enhetschef inflyttarservice:   Leder och koordinerar arbetet inom enheten.
Vägledare:  Arbetar i basteamet, fokuserar på basfunktioner t.ex. boende,  
  det praktiska och sociala livet utanför sysselsättning, håller i  
  öppen mottagning och gör hembesök. Av fyra vägledare är två   
  nyanlända.
Etableringskoordinator:  Arbetar i sysselsättningsteamet med arbetsgivar-, och företags  
  kontakter, söker arbets-, och praktikplatser, handleder arbets-,  
  /praktikgivare, vägleder den nyanlände.
Integrationshandläggare:  Sitter i basteamet. Arbetar med nyanlända som har psykiska och   
  fysiska funktionshinder.
Bostadskoordinator:   Matchar lägenheter med nyanlända, för dialog och förhandlar   
  med hyresvärdar, information/kontakt med grannar, knyter  
  kontakter med asylsökande på asylboenden
Språkstöd:  Två personer som båda har 20 % tjänstgöring. Tolkar vid öppen   
  mottagning och ger viss hjälp med att förstå ”myndighetssverige”.   
  Båda är själva nyanlända.
Tidig valideringsfunktion:   Gör en tidig och preliminär validering av erfarenhet och    
  utbildning för att snabbt träffa rätt i valet av väg till egen   
  försörjning. Ingår i projekt NYÅR.
Projektledare:  Leder och koordinerar projekt NYÅR.
Enhetschef språkstöd:  Hjälper skolorna att rekrytera språkstöd till nyanlända    
  och handleder skolpersonal i den nya arbetssituationen.
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Det här är vårt bidrag till Göta-priset 
När GötaPriset utlystes bestämde vi oss för att söka för att vår integrationsmodell 
förtjänar att spridas och synliggöras för andra som jobbar med integration av nyan-
lända. Vårt bidrag heter Integrationsarbete när hjärtat får vara med. 

Målet med vårt integrationsarbete är att så många som möjligt ska välja att 
etablera sig och stanna i Åre kommun. I arbetet har vi utvecklat vi en samarbets-
modell tillsammans med med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, näringsliv och 
ideella sektorn.

Modellen har gett goda resultat. Sedan ett par år tillbaka kommer 85 % av våra 
nyanlända ut i egenförsörjning (arbete, studier eller praktik) och de flesta också 
väljer att stanna kvar i kommunen. Resultaten av vårt integrationsarbete är bland 
de högsta i landet.

Under 2016 beviljades vi även EU-medel från Asyl, Migrations och Integrations 
Fonden AMIF, för att vidareutveckla vår arbetsmetod.

Åre kommun | Box 201 | 830 05 Järpen | Besöksadress: Norra vägen 21  
0647-161 00 | kundtjanst@are.se | www.are.se

Alla bilder i presentationen är tagna av Johan Lövquist.


