FOCUS-metoden för
dynamisk integration

Överbryggande av forskning och praktik
FOCUS-metoden för dynamisk integration är ett praktiskt ramverk för att stärka befintliga
lovande integrationsmetoder och stödja utvecklingen av nya. Metoden bygger på idén om
att främja sociala band, relationer och broar mellan ankommande grupper och mottagande
samhällen.
FOCUS-metoden för dynamisk integration har utvecklats utifrån resultat från forsknings- och innovationsprojektet
FOCUS, som finansierats av EU-programmet Horizon 2020. Under projektet genomfördes fältarbete på flera ställen liksom
en omfattande kartläggning av relationerna mellan ankommande grupper och mottagande samhällen, vilket ledde till
utvecklandet av en resurs för personer som arbetar med dynamisk integration i Europa samt beslutsfattare på regional
eller lokal nivå.
En kartläggning i början av projektet innehöll en djupdykning i viktiga psykosociala faktorer som påverkar integrationen
mellan människor i ankommande grupper och mottagande samhällen. Kartläggningsresultatet pekar på ett tydligt
behov av att betrakta integration som en dynamisk tvåvägsprocess som bör involvera möjligheter till kontakt mellan
ankommande grupper och mottagande samhällen för att skapa förändring och bidra till den dynamiska integrationen.
Vidare hölls intervjuer med kunniga intervjupersoner i syfte att utforska
grundkomponenter som ansågs vara viktiga i program för dynamisk
integration.
Utifrån dessa intervjuer, en litteraturöversikt och ovan nämnda kartläggning
identifierades fyra huvuddimensioner för integrationsmetoder:

»

Psykisk hälsa och psykosocialt stöd

»

Ankommande grupper och mottagande samhällen

»

Deltagande- och medskapandebaserade metoder

»

Partnerskap och samordning med flera intressenter.

Psykisk hälsa och psykosocialt stöd
Att inkludera psykisk hälsa och psykosocialt stöd som
en fristående inneboende dimension i framgångsrika
integrationsmetoder belyser vikten av att på ett konkret
sätt ta itu med psykisk hälsa och psykosociala behov samt
tillhandahålla psykosocialt stöd som en del av
standardpraxis.
Personal och frivilliga som genomför
programmet bör utbildas för att bredda
sina kunskaper om psykisk hälsa och
psykosocialt stöd, inte bara som ett verktyg
för att identifiera och hantera kliniska
psykiska hälsotillstånd, utan även som ett sätt
att stärka samhällets och samhällsgruppers
stöd i syfte att förbättra individers och
samhällsgruppers välbefinnande överlag.
Enligt FOCUS-metoden för dynamisk integration bör
man frångå att enbart fokusera på traumabaserad

vård och säkerställa att psykisk hälsa och psykosociala
överväganden beaktas mer allmänt.
Programm för dynamisk integration bör ta metodernas
psykosociala aspekter i beaktande och säkerställa
att de som arbetar med personer som tvingats
fly kan identifiera och hänvisa personer med
hjälpbehov till lämpliga tjänster. Specialiserad
psykisk vård bör tillhandahållas på ett kunnigt
och kulturmedvetet sätt samt med hänsyn
till ämnen som rasism och diskriminering.
Psykosocialt stöd bör tillhandahållas som
en del av bredare samhällstjänster och bygga
på samhällsgruppers och deras medlemmars
(mång-) kulturella bakgrunder. Enligt denna
flernivåmodell bör psykisk hälsa och psykosocialt stöd
vederbörligen beaktas som en del av integrationsfokuserade
program.

Ankommande grupper och mottagande samhällen
Om integration definieras som en dynamisk tvåvägsprocess
måste verksamheter frångå tanken om att etablering
enbart kan stödjas genom person-till-personbaserade
sociala relationer (dvs. migrant-till-migrant) – vilket ofta
ges företräde i integrationsprogram – och säkerställa att
även mottagande samhällen är lika aktiva och bidragande i
integrationsprocessen.
Nyckeln till att skapa sociala band och relationer verkar
vara att ge mottagande samhällen och ankommande
grupper möjlighet interagera på ett konstruktivt och positivt
sätt. Kvalitet och typ av samverkan är viktigare
än mängden kontakt. Trygga och stödjande
utrymmen är avgörande för meningsfull
interaktion.
Vikten av att etablera och stärka återkommande sociala band (social bonds), sociala broar (social bridges) mellan mottagande samhällen och ankommande grupper
och samhällsgruppernas sociala kopplingar
(social links) till relevanta tjänster har sedan
länge befästs genom forskning. Kontakter mellan grupper har visat sig viktiga för att påverka attityder, känslor och beteendeintentioner som mottagande
samhällen och ankommande grupper kan ha gentemot
varandra samt graden av tillit de har till varandra och till
tjänsterna.1
Kategoriseringen som medlem i ”ankommande grupp” eller
”mottagande samhälle” är inte fast, eftersom ankommande
grupper över tid blir en del av det mottagande samhället
genom sin integrationsprocess.
Frivilligarbete är ett kraftfullt verktyg för meningsfulla möten
mellan samhällsgrupper och utgör en nyckel i program

med fokus på dynamisk integration inom EU. Frivilliga
bidrar till att främja och bygga upp social interaktion mellan
mottagande samhällen och ankommande grupper och kan
engagera mottagande samhällen i integrationsmetoder
bortom en typisk dynamik mellan omhändertagare/
omhändertagen.
Frivilligarbete är också en central väg in i samhället för
nyanlända personer, eftersom de får kollegornas förtroende
och kan anses kompetenta och förmögna att förespråka
och utbilda för att minska stigmat mot ankommande
grupper och allmänt skapa ökad förståelse mellan
mottagande samhällen och ankommande
grupper.
I Ager & Strangs (2008) betydelsefulla
arbete beskrev flyktingar integration
som engagemang i en rad aktiviteter
med människor från olika grupper.
Aktiviteterna fokuserade ofta inte specifikt
på etableringsprocessen utan snarare på att
främja positiv interaktion mellan grupperna
för att naturligt underlätta och främja meningsfull
kontakt mellan mottagande samhällen och ankommande
grupper. Sådana aktiviteter innefattade konst och hantverk
eller andra kreativa fritidsintressen, idrottsaktiviteter
eller bara möten för stadens invånare där lika deltagande
eftersträvades och säkerställdes.
FOCUS-projektet ser frivilligarbete som ett sätt
att förverkliga dynamisk integration eftersom
samhällsgrupper aktiveras i utvecklingen av samhället
som helhet, vilket kan ge ankommande grupper
möjlighet att bli delaktiga i bredare samhällsgrupper
och i slutändan samhället.

Ager, A. och Strang, A. (2008). Understanding integration: a conceptual framework (Att förstå integration: ett konceptuellt ramverk). Journal of Refugee Studies, volym 21(2), s. 166–191.
Tillgänglig här.
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De
områden
som
utgör
indikatorer
för
integrationsramverket2 (bostäder, utbildning, arbete, fritid
och hälso- och sjukvård) kan i sammanhanget ses som
”resursreservoarer” som både ankommande grupper och
mottagande samhällen kan dra nytta av och investera

i för att säkra andra resurser3. Arbetet som utförs och de
sociala kontakter som skapas via frivilligarbete kan leda
till resursförvärvsspiraler som i sin tur kan bidra till social,
ekonomisk och politisk utveckling för samhällsgruppen.

Deltagande- och medskapandebaserade metoder
Många nyckelintressenter i FOCUS-projektet noterade
vikten av att använda medskapandebaserade metoder för
att utforma effektiva integrationsmetoder. Det var dock få
som kunde ge konkreta exempel på hur detta skulle gå till
i praktiken.
Det är viktigt att säkerställa att målgrupperna
(såväl
mottagande
samhällen
som
ankommande grupper) deltar vid analys,
utformning, genomförande, övervakning
och utvärdering av program eftersom detta
är avgörande för att ge samhällsgruppen
en känsla av ägandeskap i dynamiska
integrationsmetoder. Genom att be
gruppmedlemmar bidra vid programmets
analys och utformning säkerställs att den metod
som implementeras är kulturellt och kontextuellt
relevant och på ett lämpligt sätt tillgodoser de viktigaste
behoven i alla delar av samhället.
Till exempel utfärdade IASC:s (Inter Agency Standing
Committee) referensgrupp för psykisk hälsa och psykosocialt
stöd i nödsituationer 2007 grundläggande riktlinjer som
kan användas i nödsituationer. I riktlinjerna beskrivs
vikten av och strategier för användning av deltagande- och
medskapandebaserade processer.4 I riktlinjerna betonas
även att samhällsgrupper kan utgöra aktiva aktörer i sitt
eget omsorgsarbete och bör involveras på ett meningsfullt

sätt i alla skeden av integrationsfokuserade program.
Detta innebär en förändring i synen på deltagande
från att se samhällsgrupper som passiva mottagare av
vård och omsorg till att se dem som aktiva aktörer vid
framtagandet av initiativ som syftar till att stärka
det individuella och kollektiva välbefinnandet
och därigenom skapa starkare kopplingar
inom både mottagande samhällen och
ankommande grupper.
Genom att säkerställa lika deltagande för
mottagande samhällen och ankommande
grupper möjliggörs en känsla av jämlikhet i
relationen och dynamiken mellan och inom
grupperna. Möjligheten för samhällsgrupper
att göra sin röst hörd när det gäller det egna
omhändertagandet bidrar också till att skapa en känsla
av självbestämmande, självständighet och respekt, vilket
stämmer väl överens med grundläggande humanitära
principer.
En
ytterligare
fördel
med
deltagandeoch
medskapandebaserade metoder som ofta inte beaktas
är effekten på den deltagande flyktingens sociala kapital,
som har potential att leda till bredare socioekonomiska
fördelar.

Partnerskap och samordning med flera intressenter
Med tanke på de mångfacetterade socioekonomiska
behoven hos både ankommande grupper och
mottagande samhällen är det viktigt att samarbeta
och samordna med alla relevanta intressenter
inom privata företag, myndigheter och ideell
sektor.
Till exempel är det viktigt att skapa
kopplingar mellan integrationsprogram och
aktörer inom psykisk hälsa och psykosocialt
stöd, men kopplingar måste även skapas
till ett brett utbud av tjänster som stöder
andra aspekter av integration. Detta inkluderar
tjänster och organisationer inom områden
såsom bostad, utbildning, arbete, fritid och hälso- och
sjukvård som tillgodoser såväl ankommande gruppers som
mottagande samhällens behov.

Sådana partnerskap kan bidra till att ta itu med
socioekonomiska och sociopsykologiska faktorer som är
nödvändiga för att underlätta integration. Ett exempel
på detta kan vara samarbeten med privata företag
för att skapa möjligheter till lärlings- eller
praktikplatser för att underlätta övergången
till arbetsmarknaden.
Kopplingar till kommuner och viktiga
myndighetsrepresentanter
säkerställer
programmets hållbarhet och utgör en
möjlighet att förespråka förändring för att
lindra vanliga stressfaktorer efter migration
som står i vägen för integrationsarbetet.
Intressebevakningsinitiativ säkerställer lika och rättvis
tillgång till tjänster, som skräddarsys efter behov, för både
mottagande samhällen och ankommande grupper.

UK Home Office Indicators of Integration framework, 2019. Tillgänglig här.
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