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Abstract 

Denna uppsats handlar om implementering av Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare SFS 2010:197 i Kalix Kommun. Syftet har varit att undersöka hur verksamheter 

ansvariga för flyktingmottagandet samverkar i Kalix, samt vad det är beroende av för att 

fungera. För att undersöka detta har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts med 

nio respondenter i Kalix Kommun. De teoretiska utgångspunkter som används är 

implementering, gatubyråkrat och samverkan. Det första av de fyra resultaten från denna 

uppsats är att samverkan i Kalix verksamheter karaktäriseras av informella kontakter. Det visar 

att en formellt nedskriven ansvarsfördelning är viktig för att handskas med problem som kan 

uppstå med en alltför personbunden samverkan. Det andra resultatet visar att 

Arbetsförmedlingen upplever tidsbrist i att hinna med sitt uppdrag som både samordnare och 

etableringsansvarig som Lagen om etableringsinsatser inneburit (SFS 2010: 197).    Det tredje 

resultatet visar att samverkan mellan tjänstemän och politiker beskrivs som ett gap och kan 

utökas för att bättre kunna utnyttja varandras kunskaper. Slutligen visar det fjärde resultatet att 

politikernas styrning och ledarskap har betydelsen för det praktiska utförandet av politiska 

beslut.  
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Inledning 

I slutet av 2015 var det 180 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagarsystem. Det 

innebär utmaningar för samhället när det gäller att bistå med bostäder, arbetstillfällen och 

integrering i det svenska samhället (Migrationsverket 1, 2016). Den nyanlände har ofta flera 

behov som behöver täckas in, som både gäller bostad, sjukvård, ersättningar och bidrag. Det är 

därför många aktörer delaktiga i mottagandet av nyanlända, förutom redan nämnda 

Migrationsverket är även Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och kommunala verksamheter 

ansvariga för att tillsammans välkomna nyanlända till Sverige. Det kräver att de inblandade 

verksamheterna i kommunerna lyckas samverka för att insatserna ska hjälpa den nyanlände att 

etableras och integreras i samhället (Aspholm och Jansson, 2015; Hults och Montfort, 2011; 

Nergelius 2013; Qvick, 2012; Sannerstedt, 1997).   

 

I Sverige har kommunerna ett visst självbestämmande över hur de organiserar sina 

verksamheter kring mottagandet (SFS 1999:900). Kommunerna måste dock alltid förhålla sig 

till statliga beslut, och det kan skilja sig åt vilka förutsättningar olika kommuner har för att 

uppnå politiska mål med flyktingmottagningen. Lagen om etableringsinsatser SFS 2010:197 

för vissa nyanlända kan ses som en direkt styrning från Regeringen som ger 

Arbetsförmedlingen två huvudansvar. Det första är att samordna de olika aktörerna inblandade 

i flyktingmottagandet. Det andra är att ansvara för att den nyanlände så snabbt som möjligt 

etablerar sig på arbetsmarknaden. Lagen omfattar personer med permanent uppehållstillstånd 

och är en bestämmelse över hur alla kommuners Arbetsförmedlingar ska arbeta. Den syftar till 

att minska lokala, kommunala skillnader av insatserna för flyktingmottagning (Strandberg, 

2011, s 47). Denna lagstiftning blir central i uppsatsen eftersom det är en formell bestämmelse 

över hur samverkan ska se ut mellan de ansvariga aktörerna. Trots denna formella bestämmelse 

kring samverkan innebär det inte att denna lag praktiskt utförs på samma sätt i kommunerna.  

Sannerstedt (1997) beskriver hur implementeringsprocessen kan göra att politiska beslut får ett 

annat praktiskt utförande än vad som först var tanken. Det är denna kunskapslucka som ska 

utforskas i uppsatsen genom att belysa implementeringen av etableringsreformen från politisk 

nivå ner till tjänstemannanivå i kommuner. Det krävs en djupare undersökning för att förstå vad 

samverkan som etableringsreformen inneburit är beroende av för att lyckas implementeras i 

kommunerna. Vad eller vilka är det som formar politikens praktiska utförande? Vad har 
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samverkan för roll i detta? Det utforskas i denna uppsats genom att närmare undersöka Kalix 

Kommuns1 flyktingmottagande. 

 

Detta arbete skrivs på uppdrag av Kalix Kommuns förfrågan att följa upp Magdalena Sjöbergs 

utvärdering av Kalix flyktingmottagande som genomfördes 2008.2 Hennes utvärdering visade 

samarbetssvårigheter mellan aktörerna inblandade i flyktingmottagandet. Kalix var därmed 

inom dessa områden i stort behov av förändring när etableringsreformen trädde i kraft. Kalix 

blir därför ett lämpligt studieobjekt för att undersöka hur denna reform faktiskt påverkat 

samverkan kring flyktingmottagandet. Uppsatsen kan bidra med lärdomar om 

implementeringsprocessen, men även betydelsen av samverkan och vad det är beroende av för 

att fungera. Syftet och frågeställningar presenteras i nästa avsnitt.  

 

  

                                                           
1 Kalix är belägen i Norra Sverige i Norrbottens län, med 16 300 invånare. Staden är belägen i närheten av Luleå 

som är närmsta största ort. Läs mer om Kalix på deras hemsida, www.kalix.se  
2 Denna uppsats följer upp en avgränsad del av Sjöbergs mer omfattande utvärdering av flyktingmottagandet i 

Kalix.  

http://www.kalix.se/
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Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur implementering av samverkan påverkar 

flyktingmottagandet på lokal nivå i Kalix Kommun. Specifikt kommer Lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare SFS2010:197 användas som är ett statligt 

fattat beslut för samverkan. Teoretiska begrepp som implementering, gatubyråkrater och 

samverkan kommer användas för att besvara frågeställningarna.  

 

Frågeställningar 
 

 Regeringens lagbeslut SFS 2010:197 har fastställt hur samverkan kring 

flyktingmottagandet ska se ut, men hur implementeras detta på lokal nivå i Kalix? 

 

 Vilken betydelse har samverkan för flyktingmottagandet i Kalix, och vad är den 

beroende av för att fungera?  

 

 

 Vad får formen av samverkan för betydelse för gatubyråkraternas handlingsutrymme?  

  

Avgränsningar 

Eftersom regelverk kring nyanlända är omfattande har en viss avgränsning varit tvungen att 

göras i denna uppsats. Det finns många lagar och förordningar som är viktiga för 

flyktingmottagandet, men i uppsatsen har fokus legat på Kommunallagen och Lagen om 

etableringsinsatser då detta rör samverkan kring flyktingmottagande som är den sociologiska 

utgångspunkten här.   
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Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt ges en förklaring av centrala begrepp som används i uppsatsen för att tydliggöra 

vilken innebörd de tillskrivits i just denna uppsats.  

 

Samverkan, samordning och samarbete kommer i uppsatsen användas synonymt och beskriver 

den kontakt och relation olika verksamheter har för att tillsammans uppnå sina mål med 

flyktingmottagandet.  

 

Implementering skall i denna uppsats ses som ett verkställande av politiska beslut/lagar. Det 

vill säga kommuners genomförande av beslut som fattats på statlig nivå av Riksdag och/eller 

Regering, eller på lokal nivå av kommunfullmäktige. I teoriavsnittet presenteras en mer 

djupgående förklaring.   

 

Det teoretiska begreppet Gatubyråkrat används genomgående i denna uppsats och används 

synonymt med benämningen tjänstemän, som arbetar i de verksamheter som är ansvariga för 

flyktingmottagandet. Tjänstemän i Kalix omfattar både chefer och de personer som arbetar 

under dessa, vilket i uppsatsen kallas ”underordnade tjänstemän”. Att kalla tjänstemän för 

gatubyråkrat fångar den teoretiska aspekten av tjänstemän som verkställare av politiska beslut. 

Gatubyråkraten förklaras mer utförligt i uppsatsens teoriavsnitt.  

 

Benämningen nyanländ används i denna uppsats för att beskriva en person som kommer till en 

kommun och behöver insatser för att etablera sig i det nya samhället. I Kalix Kommun tar de 

emot 58 kvotflyktingar 2016, de har även två asylboenden. En kvotflykting är en person som 

beviljats flyktingstatus av FN:s flyktingorgan UNHCR och har vid ankomst till Sverige redan 

beviljats att få stanna i landet. En asylsökande är en person som söker skydd i ett annat land än 

sitt eget men ännu inte fått uppehållstillstånd att stanna i landet än (Migrationsverket 2, 2016).   

 

Begreppen etablering och integrering är vanliga begrepp vid mottagande av flyktingar. 

Etablering innebär i denna uppsats etableringsreformens mål att individer ska etableras på 

arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Etablering är en del av integreringsprocessen för 

individen, men begreppet integrering innebär att inkluderas i fler samhällsområden än på 

arbetsmarknaden, som idrott, kultur och politik.  
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Bakgrund 

I bakgrundsarbete till denna uppsats har hänsyn tagits till tidigare rapporter och utvärderingar 

kring den nya etableringsreformen och flyktingmottagandet. I detta avsnitt presenteras den 

utvärdering som gjordes 2008 som beskriver hur Kalix Kommun flyktingmottagning såg ut före 

etableringsreformen. Här redogörs också relevant lagstiftning och utmaningar Sverige står inför 

gällande mottagandet. Detta avsnitt följs av teori och tidigare forskning där de teoretiska 

begreppen utvecklas mer djupgående för att sedan övergå i metodavsnitt, analys- och 

resultatdel.  

 

Utvärdering 

2008 genomförde Magdalena Sjöberg en utvärdering av Kalix Kommuns flyktingmottagande. 

Vid den tiden ansvarade Fritid- och Kulturförvaltningen för flyktingmottagandet, som i sin tur 

delegerat ansvaret till en flyktingsamordnare. Tillsammans med en medarbetare skulle de 

förbereda mottagning och introducering av nyanlända, integrationsarbete samt ansvara för 

samverkan mellan de olika enheterna. De verksamheter som skulle samordnas var SFI (Svenska 

för invandrare), utbildning och sysselsättning där Arbetsförmedling, Företagarna, Yrkes- och 

studievägledare, Näringslivsenheten samt Fackförbunden ingick. Utöver dessa fanns även 

Migrationsverket och Länsstyrelsen som statliga myndigheter.  

 

En huvudpoäng från Sjöbergs utvärdering (2008) var aktörernas svårigheter att samarbeta. 

”Alla utför separata individuella handlingsplaner utan samarbete med varandra” (Sjöberg, 

2008, s 74). Hon ansåg att det behövdes bättre och tydligare riktlinjer för hur de olika enheterna 

skulle arbeta med insatser för den nyanlände. Flyktingsamordningen saknade gemensamma och 

tydliga målsättningar för sin verksamhet och hon rekommenderade att kommunen skulle 

formulera och dokumentera tydligare målsättning för verksamheten (ibid., ss 74, 86). I 

utvärderingen rekommenderades även ett tydliggörande av arbetsfördelning och arbetsrutiner 

eftersom modell över organisationsstruktur saknades. För att göra detta rekommenderade hon 

specifikt att upprätta den lokala överenskommelsen tillsammans med berörda enheter för att 

skapa en gemensam målsättning för arbetet med flyktingmottagandet. Det skulle innebära en 

samarbetsmodell som ansågs viktig för att klargöra vilken enhet som ansvarade för vad, när de 

olika introduktionsinsatserna skulle erbjudas den enskilde och vilken enhet som skulle ta 

initiativ. Enligt Sjöberg måste det finnas ett fungerande samarbete mellan enheterna för att 



 
 

 

6 
 

insatserna ska bli en helhet med en röd tråd istället för punktinsatser för flyktingarna (ibid., ss 

90-92). Idag finns en lokal överenskommelse (LÖK) som innebär en formell ansvarsfördelning 

över flyktingmottagandet som ska gälla för Arbetsförmedlingen i Kalix, Kalix Kommun, 

Försäkringskassan, Migrationsverket samt NLL Hälsocentralen Kalix. I och med 

etableringsreformen är Arbetsförmedlingens ansvar att denna upprättas och upprätthålls. 

 

Lagstiftning  
 

Kommunallagen SFS 1999:900 

Enligt Kommunallagen (SFS 1999:900) har kommuner rätt att fatta beslut som rör kommunen 

och dess medlemmar. Denna lag ger kommunerna i Sverige stort självbestämmande där 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige motsvarar statens Regering och Riksdag (Kalix 

Kommun, 2016). Detta innebär att kommunen har handlingsfrihet att bestämma över lokala 

frågor och vilka ansvarsområden som ska ligga under respektive nämnd (SKL, 2016). Samtidigt 

måste alla kommuner förhålla sig till beslut som tas på statlig nivå, som de är skyldiga att 

implementera i sina verksamheter. När det gäller flyktingmottagningen finns många lagar och 

förordningar som är bestämda av regering som kommunen förväntas förverkliga. Problemet är 

att kommuner har olika förutsättningar att verkställa dessa politiska mål, något som kan skapa 

skillnader när det gäller hur lagen tillämpas i praktiken. Lagen som i detta fall ska undersökas 

är Lagen om etableringsinsatser (SFS 2010:197) och presenteras nedan.  

 

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare SFS 2010:197 

2010 beslutade dåvarande Regering att omorganisera flyktingmottagningen i form av den nya 

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (också kallad 

etableringsreformen). Syftet med denna lag är att ”underlätta och påskynda vissa nyanlända 

invandrares etablering i arbets- och samhällslivet” (SFS 2010:197). Lagen omfattar personer 

med beviljat uppehållstillstånd, som fyllt 20 men inte 65 år. Lagen gäller också personer som 

fyllt 18 men inte 20 år som saknar föräldrar i landet enligt 2 a§, 2 b§. Lagen betonar arbetet 

med den nyanländes etablering i form av arbete eller utbildning. Enligt 3 § förflyttas ansvaret 

för samordning från kommunen till Arbetsförmedlingen. De ska enligt bestämmelse ansvara 

för att samverkan sker mellan verksamheter inblandade i flyktingmottagandet. Det betyder att 

Kalix i och med detta fick ett formellt krav på samverkan, något de tidigare inte haft (Sjöberg, 
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2008). Sammanfattningsvis innebär detta politiska beslut att det är samverkan som ska 

implementeras.  I nästa avsnitt presenteras rapporter från Arbetsförmedlingen och 

Riksrevisionen som visar utmaningar med lagen.  

 

Arbetsförmedlingen och Riksrevisionens rapporter  

Varje år utvärderar Arbetsförmedlingen sina insatser för arbetssökande. Gällande 

etableringsreformens insatser visar deras nationella årsrapporter från både 2014 samt 2015 

brister med den nya etableringsreformen. De beskriver personalsituationen som ansträngd där 

antal arbetssökande per arbetsförmedlare ökar. Arbetsförmedlingen befarar att viktiga områden 

faller mellan stolarna eftersom tiden med den nyanlände begränsas. När Strandberg (2011) 

intervjuat Arbetsförmedlingens anställda i Örnsköldsviks Kommun beskriver respondenterna 

etableringsreformen som positiv, men på vissa områden oklar. De uttrycker en oro att ”alla 

behov inte täcks in” (ibid., ss 33-36). Den stora flyktingströmmen och lagstiftningen 2010 har 

gjort att Arbetsförmedlingen ser utmaningar i att kunna erbjuda individer kvalitativa 

etableringsinsatser och tillräckligt mycket tid till varje enskild nyanländ (2014, s 107; 2015, s 

23).  

 

Det som Arbetsförmedlingen rapporterar om är även något som myndigheten Riksrevision 

uppmärksammat. Riksrevisionen har på uppdrag av Riksdagen i en rapport granskat 

etableringsinsatser i Sverige (2015). De menar att det finns positiva aspekter av lagen, men 

framförallt utvecklingsområden inom etableringsuppdraget. Riksrevisionen rapporterar att det 

finns brister när det gäller hur väl insatserna är anpassade efter de nyanländas behov. 

Riksrevisionen rekommenderar därför att Arbetsförmedlingen ser över sina insatser för att 

kunna anpassa arbetet utifrån individen. För att göra detta krävs att Regeringen ser över hur 

fördelningen av statliga resurser kan effektiviseras mellan integrations-, arbetsmarknads- och 

utbildningsområden. De rekommenderar också att Staten borde arbeta för att utöka samarbetet 

mellan aktörer, främst mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare för att 

etableringsinsatserna ska bli effektivare (Riksrevisionen, 2015, ss 12-14).  
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Ansvarsfördelning för flyktingmottagandet 

Nationellt sett har Migrationsverket ansvar för att pröva ansökningar om asyl och ordna 

ekonomiskt stöd och boende under asylprövotiden. Från 1:a januari 2017 tar Migrationsverket 

över hela bosättningsuppdraget från Arbetsförmedlingen vilket innebär att de även ska ordna 

boende för personer med uppehållstillstånd som just nu ligger på Arbetsförmedlingen 

(Migrationsverket 3, 2016). Länsstyrelserna har till uppgift att underlätta samverkan mellan 

länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingmottagandet.  De ska även se över 

beredskapen i de olika kommunerna. Själva kommunerna ansvarar för mottagandet, skola, 

barnomsorg, bostadsförsörjning, Svenska för invandrare (SFI) samt samhällsorientering och 

samhällsinformation (Länsstyrelsen, 2016). Alla kommuner har ett visst självbestämmande och 

därför kan organiseringsstrukturen och placering av ansvaret skilja sig åt från kommun till 

kommun. Tidigare var Kultur- och Fritidsnämnden i Kalix ansvarig för flyktingmottagandet, 

men har idag ersatts av Socialnämnden. De har numera ansvaret för flyktingfrågor, och beslutar 

om mottagandet av kvotflyktingar och ensamkommande barn. Nämnden har en 

socialförvaltning som ska verkställa de beslut som socialnämnden tar. Utbildningsnämnden 

ansvarar för Svenska För Invandrare (SFI) som finns under KomVux vuxenutbildning (se 

Bilaga 1 för organisationsstruktur).  

 

Sammanfattningsvis har det sedan 2008 skett många förändringar, där Lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197) är en bidragande faktor till 

detta. Arbetsförmedlingen i Kalix Kommun har idag upprättat en skriftlig lokal 

överenskommelse gällande ansvarsfördelningen för de olika verksamheterna. Detta har skett 

efter etableringsreformen som överförde samordningsansvaret på Arbetsförmedlingen. Det är 

också i linje med Sjöbergs rekommendation gällande tydligare ansvarsfördelning.  I följande 

avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning på området att 

presenteras. 

 

  



 
 

 

9 
 

Teori och tidigare forskning 

I denna uppsats har de teoretiska begreppen implementering, gatubyråkrater och samverkan 

används för att undersöka frågeställningarna. Hulst och Montforts forskning om kommunal 

samverkan (2011) är också central för att förstå innebörden av samverkan. Dessa kommer 

utvecklas nedan.   

 

Implementering av politiska beslut  

Sannerstedt (1997) definierar implementering som genomförande av politiska beslut. Enligt 

honom identifieras här två roller; verkställanderollen och beslutsfattarrollen. Den verkställande 

rollen är de tjänstemän som genomför eller implementerar politiska beslut i arbetet nära 

individen. Den beslutsfattande rollen är Riksdag och Regering på statlig nivå som beslutar om 

lagar och förordningar, och lokala politiker i kommunerna. De har makten att styra verkställaren 

för att se till att de politiska besluten lyckas implementeras i samhällets olika delar. Detta ansvar 

kan staten delegera till olika förvaltningar i kommunerna som ska se till att lagbeslut 

förverkligas i kommunen (1997, s 17-47). Men vad händer när tillämpningen avviker från det 

politiskt fastställda målet, och vad beror detta på? Vissa forskare menar att det kan finnas ett 

glapp mellan de mål, intentioner och riktlinjer som utformats på statlig nivå, och hur dessa 

implementeras och bedrivs på lokal kommunal nivå (se Kadhim, 2000; Qvist, 2012; Strandberg, 

2011).  Svårigheter att verkställa och följa politiska mål har över tid förklarats antingen bero på 

svag politisk styrning eller dåligt verkställande av tjänstemän på lokal nivå. Forskare har försökt 

förklara denna implementeringsprocess genom att antingen belysa lagstiftningens roll eller 

tjänstemännens (Kadhim, 2000; Larsson, 2015; Lipsky, 1980; Sannerstedt, 1997).  I det 

förstnämnda menar forskare att en lyckad implementering avgörs av tydligheten i utformade 

lagar. Kadhim (2000) ifrågasätter dock tanken att implementeringens framgång är beroende av 

politikernas styrning i form av lagar.  Han menar att en neutral implementering av politiska 

beslut oftast är ett ideal som sällan uppnås eftersom implementeringsprocessen är mer komplex 

än så (ibid., s 101). När det gäller etableringsreformen är det huvudsakliga målet att 

effektivisera nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Precis som forskare argumenterar för 

kan verkställandet skilja sig åt i kommuner och rapporter visar utmaningar för 

Arbetsförmedlingen att tillämpa Lagen om etableringsinsatser. Undersökningen måste gå 

djupare för att förstå vad som krävs för att denna lag som gäller samverkan ska tillämpas på det 

sätt som politiker avser med lagen.  



 
 

 

10 
 

Tjänstemännen som gatubyråkrater  

Där tidigare forskare betonat lagar som avgörande för en lyckad implementering menar andra 

alltså att tjänstemännens arbete är mer betydelsefullt (Kadhim, 2000, Sannerstedt, 1997). 

Michael Lipsky (1980) skapade begreppet ”street-level bureaucracy” som beskriver 

tjänstemännens (från och med nu gatubyråkrater3) arbete. Enligt honom är politiska beslut 

beroende av gatubyråkraternas arbete. Han säger att ”they deliver the policy that has been 

constucted elsewhere” (Lipsky, Youtube-klipp, 2010). Dessa personer intar den verkställande 

rollen att utföra och anpassa politiska beslut utifrån individens behov och förutsättningar som 

de möter i vardagen. Enligt honom har gatubyråkraten ett visst handlingsutrymme att tillämpa 

och forma politiken på lokal nivå (Lipsky, 1980, s 3). Detta utrymme uppstår när politiker 

utformar en vag lagstiftning och på så vis lämnar uppgiften att tolka, besluta och applicera till 

gatubyråkraterna. Kadhim skriver att handlingsutrymmet ger gatubyråkraten större förmåga 

och kompetens jämfört med politikerna att definiera målgruppens faktiska behov (2000, ss 101-

102). Myndigheten Riksrevision rekommenderar att Regeringen ger Arbetsförmedlingen 

”större handlingsutrymme att agera utifrån varierande lokala förutsättningar” för att kunna 

uppnå politikernas mål med flyktingmottagandet (2015, s 10).   Hill och Hupe (2002) menar att 

tjänstemännen själva uppfattar sin plats i implementering som viktigast, vilken blir en del av 

deras självbild. De kan därför uppleva relationen till politikerna som ett gap, som två separata 

världar. Forskarna poängterar betydelsen av att inte utesluta någon av världarna när forskning 

om implementering ska bedrivas (Hill och Hupe, 2002, s 162). Tidigare forskning tyder därmed 

på att både politikers och gatubyråkrater arbete behövs för att tillsammans lyckas implementera 

och anpassa politiska beslut på lokal nivå.  

 

Görandet av politik 

Larsson beskriver gatubyråkraternas arbete som görandet av politik (2015, s 25). Hon lyfter på 

så vis precis som Kadhim (2000) och Lipsky (1980) fram gatubyråkraterna och skriver att 

”policy is something that is negotiated, created and formed at local levels (ibid., s 313). Hon 

kallar Arbetsförmedlingens etableringshandläggare för gatubyråkrater och menar att politik 

görs när dessa handläggare tillämpar lagar. De tillämpar i praktiken politikernas pådrivning av 

                                                           
3 Det finns ett antal översättningar av Lipsky’s begrepp Street-level bureaucracy. I denna uppsats har Larssons 

(2015) översättning gatubyråkrat valts att användas.  
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arbetslinjen4 som Larsson menar lyser igenom i Lagen om etableringsinsatser (SFS 2010:197). 

Det ska gatubyråkraterna förverkliga genom att så effektivt som möjligt få ut de nyanlända i 

arbete. Den nyanlände som omfattas av denna lag ska inom 24 månader nå full sysselsättning 

med etableringshandläggarens hjälp. För att ta del av full etableringsersättningen ska den 

nyanlände delta i aktiviteter som motsvarar en 40 timmars arbetsvecka, vilket också är något 

etableringshandläggaren ska bistå med. Att hitta aktiviteter beskriver många av Larssons 

respondenter som en utmaning och kräver samverkan med andra parter för att lyckas. I 

avhandlingen framgår det av etableringshandläggarna hon intervjuat att politiker och chefer har 

dålig kunskap om deras arbete (ibid., ss 174-182). Larsson skriver att ”handläggarna ger uttryck 

för att de upplever att det finns ett glapp mellan den verklighet de möter och det system de 

arbetar inom (…) och att [politiker] saknar förankring och insyn i verksamheten” (2015, s 178). 

Det finns en frustration hos etableringshandläggarna att politikerna inte har samma insyn i 

verksamheten. Vad respondenterna beskriver i Larssons studie (2015) visar den 

implementeringsproblematik som kan uppstå när tillämpningen i verksamheten avviker från 

politikernas målsättning (Sannerstedt, 1997).  

 

Det som presenterats ovan visar att implementering av politiska beslut sällan sker idealiskt, som 

Kadhim (2000) tidigare uttryckte. Politiker får till viss del lita på att gatubyråkrater har den 

kunskap och de resurser som krävs för att utföra och säkerställa de politiska målen. Enligt teori 

och tidigare forskning är det viktigt att undersöka hur starkt styrningen är från 

beslutsfattarrollen, och hur mycket utrymme som lämnas till gatubyråkraterna. Detta 

förhållande mellan verkställare och beslutsfattare är en viktig del för att förstå det gap som kan 

finnas mellan politikers mål och det praktiska verkställandet som görs av gatubyråkrater. Deras 

handlingsutrymme och samverkan kan tillsammans få stor betydelse för hur väl beslut lyckas 

implementeras i kommunen. Nästa avsnitt utvecklar begreppet samverkan för att belysa dess 

roll i arbetet med nyanlända.  

 

Samverkan och dess former 

Danermark (2003) definierar samverkan som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” 

                                                           
4 Arbetslinjen är ett förhållningssätt där fokus ska ligga på sysselsättning för den som söker försörjningsstöd. Det 

innebär att ersättningar och bidrag i största mån ska försöka undvikas (Försäkringskassan, 2009, s 5) 
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(ibid., s 15). I denna uppsats innefattar samverkan den kontakt som sker mellan Kalix olika 

tjänstemän inblandade i flyktingmottagandet, samt mellan tjänstemän och politiker. Enligt 

Danermark kan samverkan påverkas av tre faktorer; kunskapsmässiga faktorer, lagstiftning 

samt den organisatoriska situationen.  För det första kan aktörers skiftande kunskapsbakgrund 

påverka deras sätt att arbeta och därmed påverka hur de samverkan med varandra. I Kalix 

Kommun fyller alla verksamheter olika funktioner och arbetarna besitter därmed olika 

kunskaper. Gatubyråkrater behöver olika typer av kunskap för att utföra sitt arbete, samtidigt 

som de förväntas kunna utnyttja varandras kunskaper genom samarbete för att lyckas med sitt 

uppdrag (ibid., ss 15-18). Den andra aspekten som Danermark (2013) menar kan påverka 

samverkan är lagstiftning. Etableringsreformen är ett konkret exempel på när lagstiftning styr 

samverkan i och med att den bestämmer hur samarbetet kring flyktingmottagandet ska se ut i 

Sverige. Den tredje aspekten tar upp organisationsstrukturen som kan skilja sig åt på grund av 

hierarkier och positioner i verksamheter. I Kalix fall är det tydligt att samverkan förväntas ske 

mellan underordnande tjänstemän, deras chefer och sedan upp till politikerna.  

 

För att samverkan mellan aktörer ska lyckas menar Danermark att de ovan nämnda aspekter 

måste lyfts upp och diskuteras. Han menar också att det är viktigt för samverkan att det finns 

en ledare som organiserar de inblandade (2013, ss 13, 19). Etableringsreformen klargör att det 

är Arbetsförmedlingen som ska ha huvudansvar, men samverkan i en politiskt styrd kommun 

innebär andra krav på samverkan jämfört med den Danermark redogör för. Här är 

organisationsstrukturen mer komplex och det blir svårare att utse en tydlig ledare för hela 

kommunen. Tjänstemännen och politikerna ska istället på flera nivåer ha någon ansvarig för att 

samverkan fungerar. Här kan även kommunernas storlek få betydelse där mindre kommuner 

som Kalix kan ha andra förutsättningar för samverkan än större kommuner, vilket utvecklas 

nedan.  

 

Samverkan i kommuner 

Ett problem som kan uppstå vid implementering är att statligt fattade beslut ska omfatta alla 

kommuner och samtidigt ta hänsyn till olika kommuners förutsättningar. Aspholm och Jansson 

(2015) undersöker organiseringen av flyktingmottagandet i fyra inlandskommuner i 

Västerbottens län. Deras resultat visar att flyktingmottagandet både kan påverkas positivt och 

stå inför utmaningar av att vara en liten kommun. I en mindre kommun ”känner alla till alla” 

vilket kan underlätta samarbetet mellan olika aktörer inblandade. Det är lättare att ta kontakt 
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och utnyttja varandras kunskaper (2015, ss 34-35). Däremot kan begränsade resurser och 

arbetsmarknad försvåra organiseringen och arbetet för att nå målen med flyktingmottagandet. 

Få arbetstillfällen i en liten kommun kan göra att den nyanlände väljer att inte bosätta sig i 

kommunen, vilket är problematiskt då små kommuner är beroende av sina invånare.  De visar 

också att ”geografiska avstånd och avsaknad av vissa myndigheter på plats försvårar samarbete” 

(Aspholm och Jansson, 2015, s 34).  

 

Samverkans betydelse 

Nergelius (2013) beskriver en trend där storstäder i Sverige idag blir alltmer befolkade, 

samtidigt som mindre kommuner med få antal invånare ökar. Han menar att samverkan mellan 

kommuner därför kan vara viktig för att mindre kommuner ska klara av sina uppgifter. Han 

beskriver också samverkan som nyckeln för att små kommuner att behålla sin självständighet 

och slippa slås ihop när de inte klarar sina mål (2013, s 7). På liknande sätt beskriver Hulst och 

Montfort (2011) i en jämförande europeisk studie om kommunalt samarbete. De menar att 

samverkan kan vara avgörande för att små kommuner ska klara av målen eftersom det 

underlättar och skapar möjligheter att hantera politiska problem som stäcker sig över 

kommunala gränser. Formen för samverkan kallar forskarna organisatorisk integrering där mer 

eller mindre formella kontakter äger rum. Det kan uppstå så kallade ”loosley coupled networks” 

där personer använder samverkan för att utnyttja varandras kunskaper. Dessa kontakter kan 

vara av mindre formell karaktär men samverkan sker genom att de inblandade håller 

regelbunden kontakt med varandra. De formella överenskommelserna är en mer integrerad form 

av samarbete mellan parter, med etablerade procedurer för beslut, samordning av lokala 

politiska program och organisering av tjänster. Denna typ av organisering är den mest 

institutionella formen av samverkan som bestämmer vem i kommunerna som gör vad (Hulst 

och Montfort, 2011, ss 122-124).  

  

Hulst och Montforts (2011) resultat är att det i slutändan är aktörerna som avgör samarbetet, 

men att faktorer som politiska relationer, tidigare erfarenheter av samverkan och uppsatta mål 

påverkar resultatet av samverkan. Studien visar också att landets institutionella struktur är 

central för hur frekvent och under vilka former lokalt samarbete sker. Vid hög statlig reglering 

och inblandning på lokal nivå kommer behovet av lokal samverkan att minska. Men om den 

statliga strukturen lämnar plats för lokalt självbestämmande kommer istället samverkan ske 

med hög sannolikhet. Till exempel är ”loosely coupled networks” som sker på lokal nivå, 
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beroende av den styrning som kommer uppifrån (ibid., ss 137-140). Deras studie kan användas 

för att analysera hur det svenska politiska systemet styr samverkan på lokal nivå i en kommun 

som Kalix. I nästa del av uppsatsen beskrivs metod, analys och avslutande diskussion.  
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Metod 

I denna studie har en kvalitativ metodansats valts. Detta metodavsnitt visar undersökningens 

process från datainsamling till kodning och analys. Här diskuteras även forskningsetiska 

överväganden och utmaningar med studien.  

 

Urval och datainsamling 

I urvalsprocessen identifierades först de verksamheter i Kalix som är ansvariga för 

flyktingmottagandet. Utifrån syftet med uppsatsen valdes sedan vilka respondenter som skulle 

kontaktas. En kontaktperson i Kalix informerade om vilka befattningar som fanns i respektive 

verksamhet och bistod med kontaktuppgifter till dessa personer. Intervjupersoner som valts 

representerar därmed en viss yrkesgrupp för att fånga den specifika verksamhetens arbete med 

flyktingmottagandet. Där ingår fyra chefer i kommunal verksamhet, fyra underordnade 

tjänstemän samt en politiker. Totalt skedde intervjuer med 9 respondenter; 4 telefonintervjuer, 

3 intervjuer genomfördes på deras kontor och 2 intervjuguider skickades på mail. Tanken var 

från början att alla skulle intervjuas på plats men då tiden i Kalix var begränsad fick några ske 

över telefon och via mail. En av cheferna fick förhinder och kunde inte genomföra intervjun i 

Kalix och därför fick hen svara på utvalda frågor via mail. Detta var ett avvägande där hens 

yrkesposition inte ansågs viktigast för analysen och kunde ges mindre tid för personlig intervju. 

Istället tillades två kortare telefonintervjuer med två underordnade tjänstemän. Under arbetets 

gång blev det tydligt att såväl chefer som underordnade behövde intervjuas för att täcka in det 

praktiska arbetet kring flyktingmottagandet. En av dessa respondenter berättade att hen inte 

arbetade under etableringsreformen, och tipsade istället om en kollega. Kollegan kontaktades 

därför över mail för att komplettera de frågor hen inte kunde svara på.  På samma sätt skickades 

två kompletterande frågor till en av chefernas telefonintervju för att utveckla dennes svar.  

 

Intervjuer och intervjuguide 

Intervjuguider användes som utgångspunkt för intervjuerna, som alla anpassades för att fånga 

det specifika i varje persons yrkesroll. Det resulterade i 8 intervjuguider som innehöll 

semistrukturerade frågor med gemensamma övergripande teman för att göra datamaterialet mer 

jämförbart (Trost, 2010, s.71). Temana användes också som riktlinjer för att hålla intervjuerna 

så nära uppsatsens syfte och frågeställningar som möjligt.  Dessa var verksamhetens arbete 
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(vilket fångade samverkan med andra), flyktingmottagning och etableringsreformen, samt 

gatubyråkatens handlingsutrymme. Semistrukturerade intervjufrågor valdes för att få utrymme 

att utforska eventuella intressanta svar från respondenterna (Bryman, 2008, s 415). 

Förberedelser gjordes innan intervjuerna genom att läsa på om Kalix Kommuns 

flyktingmottagande. Trots detta kvarstod frågor om hur det ser ut i praktik och hur 

respondenterna upplever att det fungerar. Semistrukturen på intervjuguiderna gjorde det möjligt 

att utforska dessa delar och utveckla svar från respondenterna som var av intresse för syftet 

(ibid., s 414).  Det gjorde det också möjligt att utveckla vad respondenterna upplevde som 

problem- och/eller utvecklingsområden, vilket sedan togs upp med nästa respondent. Det 

gjordes för att få en nyanserad bild av hur samverkan fungerar i Kalix Kommun. Intervjuerna 

varade mellan 40-70 minuter.  

 

När intervjuerna skulle genomföras på plats i Kalix var bemötandet välkomnande och 

respondenterna var tillmötesgående och samarbetsvilliga. Det var lätt att kontakta personerna 

och samtliga ville bistå med information för att hjälpa till i arbetet. De flesta respondenter var 

medvetna om Sjöbergs utvärdering som gjordes 2008 och uppskattade att den skulle följas upp.  

 

Forskningsetik och utmaningar 

Denna studie har förhållit sig till de fyra forskningsetiska grundprinciperna. Informationskravet 

innebär att respondenten ska informeras om syftet med studien. De ska också informeras om 

att de får avbryta när de vill, och att deras deltagande är frivilligt, vilket innefattar kravet om 

samtycke. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att personer som deltar i 

studien i största möjligast mån ska hållas konfidentiella. Det fjärde kravet är nyttjandekravet 

som innebär att all information som samlas in endast får användas för studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss 7-14).  

 

I enlighet med ovanstående forskningskrav blev respondenterna innan intervjun tillfrågade om 

deras medgivande att spela in samtalet. De informerades om att det var frivilligt att delta och 

avbryta under intervjuns gång. Konfidentialitetskravet gavs särskild uppmärksamhet eftersom 

det var svårt att garantera personernas anonymitet då det är en liten kommun där ”alla känner 

alla”. Det var en utmaning att undvika att avslöja personernas identitet då kommunens storlek 

gjorde att alla visste vilka personer som blivit intervjuade. För att minska risken för detta 
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kommer inte fullständiga intervjuguider bifogas i uppsatsen. Av samma orsak kommer inte 

heller deras yrkesposition eller namn på verksamhet avslöjas i uppsatsen. På två ställen används 

verksamhetens namn på grund av dess relevans för analysen. I övrigt benämns respondenterna 

som chefer, politiker och underordnad tjänsteman. Vissa citat i analysdelen har inte med denna 

benämning på grund av risk för igenkänning. Respondenterna är också avkönade och benämns 

antingen som respondent eller hen.  Att avidentifiera på detta sätt är nödvändigt med hänsyn till 

respondenterna, samtidigt som det är en avvägning att inte mista viktiga detaljer i materialet. 

 

En annan utmaning var att skapa tillit hos respondenterna för att undvika att respondenterna 

endast framhåller hur bra allting fungerar, utan även kan prata om de utmaningar kommunen 

står inför. För att hantera detta påpekades för varje respondent innan intervjun att uppsatsen kan 

bidra med utvecklingsmöjligheter i kommunens flyktingmottagande. Respondenten blev även 

informerad om att personen intervjuades i sin yrkesroll, och inte som privatperson. Här blir 

också intervjutekniken otroligt viktig för att komma förbi det beskrivande stadiet av 

flyktingmottagandet och komma djupare ner i hur det faktiskt fungerar. Följdfrågor är en del 

av detta, vilket innebar att intervjun ibland gick ifrån intervjuguiden för att hitta det väsentliga 

för studien. Följdfrågorna bidrog med att utveckla respondentens instinktiva svar att 

”samverkan fungerar bra”.   

 

Tematisk analys 

I denna uppsats har en tematisk analys används. Det empiriska materialet har bearbetats i flera 

vändor och systematiskt plockats isär för att hitta mönster som sammanfattar materialet. I första 

stadiet av analysen identifierades initiala koder som sedan förfinades genom att upprepande 

gånger gå igenom intervjumaterialet för att på så vis se över vilka koder som kunde slås ihop 

eller tas bort helt (Hjerm och Lindgren, 2010). Därefter skrevs både koder och textstycken ut 

på papper och klipptes isär för att systematiskt ordna de empirinära koderna i kategorier. Detta 

gjordes för att kunna besvara frågan: vad är det här? Vad hör det hemma? När väl kategorierna 

ansågs ”matiga” och mönster identifierats kunde mer övergripande teman bildas för att 

sammanfatta vad det insamlade materialet handlar om. Detta arbetssätt beskrivs som en iterativ 

process där forskaren går fram och tillbaka mellan koder, kategorier och teman tills materialet 

reducerats ner till tydliga teman som sammanfattar materialet (Braun och Clarke, 2006; 

Bryman, 2008; Hjerm och Lindgren, 2010, ss 83-132). Nedan visas ett exempel på hur kodning 
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av datamaterialet sett ut där koder namnger vad i textmaterialet som anses viktiga för uppsatsens 

syfte. Citat kan innehålla flera betydelser och i tematisk analys kan samma citat användas i 

analysen för att bekräfta fler än ett tema (Braun och Clarke, 2006).  Tabell 1 nedan visar 

exempel på hur den textnära kodningen gått till.  

 

Tabell 1: Utdrag från telefonintervju  

Respondent: Underordnad tjänsteman Koder 

 

”Dom ser ju till kronorna dom vet ju inte hur vår verksamhet består i 

så, tycker dom att dom kan spara in pengar på ett program så gör dom 

det men dom vet inte vilka konsekvenserna blir. Så är det ju mycket, 

det händer”.  

 

1. Gatubyråkrat 
  

2. Skillnad i 

kunskap  
 

3. Resurser 

 

De mest förekommande koderna innehöll mest information och gjordes därmed om till 

kategorier. I tabell 2 nedan visar vilka teman som identifierats.  
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Tabell 2: Koder, kategorier och teman 

 

Tabell 2 visar hur centrala koder bildat kategorier vilket sedan resulterat i tre teman: Samverkan 

och dess formalitet, Att vara en liten kommun och Gatubyråkratens handlingsutrymme. Dessa 

kommer presenteras i analysavsnittet nedan.  

  

Kod Kategori Tema 

 

Lök:en, regelverk, inte enligt 

regelverket, formellt vs. 

Informellt, 

Etableringsreformen, 

tidsbrist, att lyda beslut 

 

Formella bestämmelser, 

Ansvarsfördelning, 

Ledarskap, 

Etableringsreformen 

 

 

 

Samverkan och dess 

formalitet 

 

 

Liten kommun, det bara 

händer, framförhållning, 

flyktingflöde, resurser, vi 

och dom 

 

 

Nära kontakter, Resurser, Vi 

och dom, Lokala 

förutsättningar 

 

 

 

Att vara en liten kommun 

 

Dialog till/från politiker, 

påverkan uppåt, skillnad i 

kunskap, Teori, vs. Praktik, 

samarbete politiker, 

gatubyråkrat, politiska 

beslut, regelverk 

 

 

 

Beslutsfattare och 

verkställare, Dialog med 

politiker, gatubyråkrat 

 

 

 

Gatubyråkraternas 

handlingsutrymme 
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Analys 

 I kodningsprocessen har tre teman identifierats: Samverkan och dess formalitet, Att vara en 

liten kommun och Gatubyråkratens handlingsutrymme. De kommer i detta analysavsnitt 

presenteras var för sig med sina tillhörande kategorier för att förstå innebörden av varje tema.  

 

Tema: Samverkan och dess formalitet  

Ett av Hults och Montforts (2011) resultat är att formellt satta mål påverkar de lokala formerna 

för samverkan. Det första temat i denna analys fångar hur formen av samverkan påverkas av att 

skrivas ner på papper i form av lokal överenskommelse. Tidigare har samverkan mellan de olika 

verksamheterna i Kalix haft problem vilket främst berodde på avsaknaden av formulerade mål 

och ansvarsfördelning (Sjöberg, 2008). Om det inte tidigare funnits en tradition av formell 

samverkan, hur gör personerna det idag? Efter Sjöbergs utvärdering 2008, och 

Etableringsreformen (SFS 2010:197) som inneburit ett formellt fastställt krav på samverkan, 

finns nu en lokal överenskommelse mellan parter vem som ska göra vad. Det skiljer sig från de 

informella spontana bestämmelser som sker genom ”loosley coupled networks” i kommuner 

(Hults och Montfort, 2011). De formella bestämmelserna blir speciellt relevanta när oklarheter 

uppstår, personal byts ut och när samarbetssvårigheter finns. Detta tema består av kategorierna: 

Formella bestämmelser, Ansvarsfördelning, Ledarskap och Etableringsreformen och 

presenteras nedan.  

 

Formella bestämmelser och Ansvarsfördelning 

Den lokala överenskommelsen är ett nedskrivet dokument som beskriver ansvarsfördelningen 

för aktörer när det gäller flyktingmottagandet. Det är det tydligaste tecknet på 

Arbetsförmedlingens samordnande ansvar i och med etableringsreformen. Denna ska alla parter 

kunna använda som referens om det uppstår diskussioner om vem som har ansvaret och beskrivs 

som viktigt eftersom det är något de tillsammans beslutat om. En respondent beskriver dock att 

den inte används lika mycket som önskat och säger att ”vi tycker väl att vi ska bli bättre på att 

använda den, att det ska vara mer ett levande dokument”. Att den inte används uttrycker en 

annan respondent så här: 
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Alltså, det är ju sånnadär man dammar av ibland. Jag kan inte säga att jag vet vad det står i 

den. Jag vet att jag har haft den i min hand och jag har läst den men – underordnad 

tjänsteman.  

 

Hur väl den Lokala Överenskommelsen utnyttjas beror bland annat på hur nära kontakterna är. 

Om det till exempel finns en tydlig dialog mellan en lärare på SFI och en handläggare på 

Arbetsförmedlingen används den inte lika frekvent, utan inblandade förlitar sig istället på 

varandra i likhet med Hulst och Montforts begrepp ”loosley coupled networks” (2011). 

Dokumentet fungerar snarare som ett underlag om det uppstår frågetecken. Trots att den 

nedskrivna ansvarsfördelningen inte används frekvent anser många respondenter att det är 

tydligt vem som ska göra vad. En av anledningarna till det uttrycks vara att verksamheterna 

försöker hjälpa varandra istället för styras av det nedskrivna: 

 

Man är mycket givande och tagande, man går inte alltid, så att säga ’by the book’, alltså letar 

och söker i förordningar och föreskrifter ’vem exakt är det som ska göra det här’ utan det kan 

man säga ’det fungerar bra det vi gör med det här vi fortsätter med det här, det är egentligen 

Arbetsförmedlingens ansvar men’ (…). 

 

Ett givande och tagande visar tydligt ”loosley coupled networks” där personerna utnyttjar 

varandras kunskaper för att hjälpas åt med uppdraget istället för att använda det nedskriva 

dokument som finns.  Kontakten ”bara händer”: 

 

Jag vet inte hur väl vi beskrivit det i de lokala överenskommelserna, men det bygger väl 

ofta på att man kontaktar varandra då det behöver få veta, eller något man vill informera om 

och det bara händer så att säga, det är en naturlig del i arbetet. Man har dom kontakter man 

behöver ha med de olika aktörerna.  

 

Detta citat visar exempel på att parternas samverkan trots de formella bestämmelser som finns 

många gånger förlitar sig på de informella kontakter som finns etablerade. Många gånger 

används inte de formella dokumenten för samverkan utan anpassas och ”bara händer” utifrån 

situation. Denna lösare typ av samverkan verkar fungera för parterna i de flesta fall och tillåter 

en flexibilitet i arbetet. Men vad händer om inblandade parter inte kommer överens? Om de 

formellt beslutade dokumenten inte används blir parterna mer beroende av de informella sätten 
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att samverka, och det blir därmed personbundet. Det kan bli problematiskt eftersom detta sätt 

förutsätter att personer är överens för att samverkan ska fungera. I en liten kommun blir det till 

exempel svårare att omplacera personer vid behov jämfört med en stor kommun.  Denna 

informella samverkan gör att det sker en glidning mellan Kalix kommuns gamla och nya sätt 

att samverka. Det informella sättet var tidigare centralt i kommunen eftersom ingen nedskriven 

samverkan fanns. Det visade sig påverka samverkan och samordning kring flyktingmottagandet 

negativt enligt utvärdering (Sjöberg, 2008). Det blir därmed viktigt att de formella 

bestämmelserna finns så att verksamheterna kan använda sig av dessa när de informella 

relationerna inte fungerar.   

 

Ledarskap 

I praktiken är det inte bara det som skrivits på papper som är viktigt utan det krävs också en 

tydlig ledning för att samverkan ska fungera. En respondent är negativ till ”papperets” betydelse 

och betonar istället ledarskap som viktigt:  

 

Jamen ibland är det glasklart vad vi ska göra fast inte kommunen skrivit det på ett papper, 

för oavsett om vi har en plan eller ej, så är det ju verkstaden som gör vad vi får för verksamhet, 

det är inte det som står i planen, det är egentligen återigen ledarskapet på alla nivåer, som 

frågar hur ska vi jobba med det här?  

 

Aktörer i verksamheterna väntar ibland på en styrning från politiker innan de agerar, och därför 

krävs ett ledarskap som samordnar arbetet i verksamheten. Flera respondenter uttrycker under 

intervjun ledarrollen som viktig för att arbetet ska fungera. Detta beskrevs tidigare i uppsatsen 

av Danermark (2003) som säger att ledarskap behövs för att samordna de inblandade.  Samtidigt 

poängterades att situationen i politiskt styrda kommuner ser annorlunda ut och att ledarskap 

inte på samma sätt kan renodlas som i en enskild organisation: 

 

I huvudsak så är det ledarskapet på alla nivåer det handlar om att genomföra en bra verksamhet. Det är 

oavsett vilka beslut vi tar – Politiker.  
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Så ledarskapet är fördelat på alla nivåer i kommunen och behövs för att samverkan ska 

fungera. När en respondent får frågan om hur samarbetet ser ut mellan politiker och 

tjänstemän svarar hen:  

 

Önskar mig tydliga riktlinjer från kommunledningen hur man i kommunen vill bedriva 

integrationsarbetet - Chef 

 

Respondenten associerar kontakten mellan politiker och tjänstemän med bristen på riktlinjer för 

integration och uttrycker en saknad av styrning från politikerna. Hen berättar att verksamheten 

vid flera tillfällen påtalat behovet av en integrationsplan för politiker utan resultat. Av analysen 

framgår det därmed att politikernas styrning och ledarskap påverkar det praktiska utförandet i 

en kommun. Politiker har överblicken som behövs för att sätta upp riktlinjer för alla 

verksamheter gällande integrationsarbetet. Men det krävs både ledarskap från deras sida och en 

samverkan med gatubyråkraterna för att lyckas förmedla detta till alla verksamheter. Genom 

samverkan kan de även utnyttja dels gatubyråkratens men även civilsamhällets kunskaper om 

den nyanlände och flyktingmottagandet. 

 

Etableringsreformen 

Flexibiliteten i samverkan tycks innebära att personer hjälps åt och tar på sig uppgifter som 

hamnar på ens bord. Verksamheternas arbete kan dock bli lidande om de inte har resurser som 

krävs för att klara arbetsbelastningen. En respondent på Arbetsförmedlingen säger att ”man kan 

ju tycka ibland att man jobbar med så mycket andra saker än just vad som gäller”. Det framgår 

att Arbetsförmedlingen har många ansvarsområden att täcka in. En respondent från 

Arbetsförmedlingen utvecklar detta ansvar:  

  

Om det är så att det inte finns (…) tillgodoser ett behov en individ har, det kan vara enkla 

saker men (…) då är det vi som får göra det. Behöver man något av sådana insatser och 

behöver någon som göra det så är det vi som får se till att den här personen får det här stödet 

via oss om vi inte hittar en annan aktör i det. 
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Detta arbetssätt beskrivs vara nödvändigt på små kontor med färre personella resurser, samtidigt 

som det framkommer av analysen att Arbetsförmedlingen upplever tidsbrist i sitt arbete med 

nyanlända. De ska på olika sätt bemöta den nyanländes behov och kontakta både SFI och 

arbetsgivare för att hjälpa individen att etableras på arbetsmarknaden. Att tiden med den 

nyanlände upplevs som begränsad stämmer överens med vad Arbetsförmedlingens och 

Riksrevisionens årsrapporter från 2014 och 2015 visat. I Jennie Larssons studie (2015) framgår 

det också att etableringshandläggarna har svårt att fullgöra sina uppgifter på grund av tidsbrist. 

Etableringsreformen gjorde Arbetsförmedlingen huvudansvarig för den nyanländes etablering, 

vilket innebär högre krav på vad den parten ska leverera. I intervju med arbetsförmedlingen 

anges tidsbristen som det främsta skälet till att de inte kan uppfylla de krav som 

etableringsuppdraget ställer:  

 

I första hand vill vi som etableringshandläggare kunna ge mer tid till våra nyanlända för att 

vara mer behjälplig med etableringen i det nya landet samt hjälpa dom på traven att finna ett 

första arbete och egen försörjning. Tyvärr är tiden begränsad eftersom vi har andra uppdrag 

jämsides med etableringsuppdraget. 

 

Analysen visar en avvägning för arbetsförmedlingen att både hinna vara den samordnande 

rollen mellan parter och hinna med uppdraget för den nyanlände. Det blir därmed tydligt att fler 

personella resurser måste till för att klara av uppdraget. Arbetsförmedlingen i Kalix ska utöka 

sin personal och kommer till hösten vara tre anställda som jobbar med etableringsuppdraget. 

Situationen kräver fler anställda till verksamheten men för att detta ska vara möjligt krävs 

ekonomiska resurser:  

 

Behörig personal (…) går ju inte att få tag i nästintill, och det gör ju, ja det är klart man får 

ju organisera på ett annat sätt men det gör ju att du måste ju ha medel för att rekrytera fler 

också. 

 

Tema: Att vara en liten kommun   

Inledningsvis i analysen har samverkans formella och informella form analyserats men 

fortfarande kvarstår frågan om vilka lokala förutsättningar Kalix har för flyktingmottagandet. I 
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en liten kommun är det lätt att etablera ett kontaktnät vilket underlättar samarbetet mellan 

aktörerna. Samtidigt kan små kommuner ha svårare att klara sina mål med flyktingmottagandet 

på grund av begränsade resurser och arbetstillfällen (Aspholm och Jansson, 2015; Nergelius, 

2013).  Samverkan gör att verksamheter kan utnyttja varandra vilket kan vara avgörande för att 

små kommuner ska klara sina mål (Hults och Montfort, 2011, s 122). Detta tema innehåller 

kategorierna: Nära kontakter, Lokala förutsättningar, Resurser, och Vi och Dom.  

 

Nära kontakter 

Återkommande i intervjuerna är den nära kontakten som finns mellan inblandade aktörer på 

grund av deras kommunstorlek, vad Hults och Montforts kallar ”loosley coupled networks” 

(2011). Samtliga respondenter beskriver fördelen med att vara en liten kommun, där kontakten 

sker naturligt: 

 

Det bygger väl ofta på att man kontaktar varandra då de behöver få veta, eller något man vill 

informera om och det bara händer så att säga, det är en naturlig del i arbetet. Man har dom 

kontakter man behöver ha med de olika aktörerna - Chef 

 

Samverkan ”bara händer” i en liten kommun med nära kontakter. I uppdraget att få ut de 

nyanlända på arbetsmarknaden betonar respondenterna samverkan med arbetsgivare som 

otroligt viktigt, vilket de jobbat hårt för att upprätthålla: 

 

I Kalix finns en lång tradition av att man har prioriterat (…) att jobba offensivt och skapa ett 

bra kontaktnät och bra relationer med de lokala arbetsgivarna och det långa samarbetet och 

goda relationerna har vi haft mycket god nytta av när det gäller nyanlända – Chef.  

 

Verksamheten har över tid skapat etablerade kontakter med arbetsgivare och vet vilka de ska 

kontakta när en nyanländ ska ut på arbetsmarknaden. Dock beskriver andra respondenter 

nackdelar med att vara en liten kommun: 
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Det är lätt att få tag på folk (arbetsgivare, de berörda inom etableringsuppdraget och 

kommunens tjänstemän) vid eventuella frågor etc. Nackdelarna kan vara att om en person 

inte lyckats på en arbetsplats (nyanländ) så kan denna information spridas ganska snabbt på 

ofta ogrundad fakta – underordnad tjänsteman.  

 

Det betyder att den nära kontakten gör kommunikationen lättare, vilket både kan vara positivt 

och negativt för den nyanlände.  Det ställs stora krav på att dessa kontakter fungerar, eftersom 

det ska vara bryggan för den nyanlände ut på arbetsmarknaden. Antalet arbetsgivare är 

begränsade så det gäller att skapa en bra relation med de som finns:  

 

Ja, fördelen (med små kommuner) är väl att vi har en ganska etablerade kontakter emellan, 

och man känner varandra (…) och man vet precis vilka alla är kan man ju känna och 

nackdelen är väl att det inte finns så mycket att välja på, det är väl begränsade arbetsgivare 

som finns – underordnad tjänsteman. 

 

Trots de kontakter som finns med arbetsgivare uppstår ändå svårigheter att få ut människor på 

arbetsmarknaden på grund av dess begränsningar. Det är en del av de lokala förutsättningarna 

som finns i Kalix kommun, och utvecklas av nästa kategori nedan.   

 

Lokala förutsättningar 

Många respondenter nämner i intervjuerna bostadsbristen och är stressade över politikernas 

beslut att Kalix Kommun ska ta emot 58 nyanlända från och med 2016. Kommunen har 

dessutom asylboenden där asylsökande som får uppehållstillstånd kan komma att bosätta sig i 

Kalix: 

  

Nu börjar det vara så pass relativt många som kommer och som bor kvar, och sen är det ju 

en ny grupp som vi inte haft så jättelänge och det är ju gruppen asylsökande, den jag menar 

nu har vi ju 250-260 asylsökanden som bor på olika boenden som ju inte kommunerna har så 

särskilt uppdrag gentemot dom som bor där (…) vi blir naturligtvis berörda av att det finns 

så pass många på våra boenden.   
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 Detta upplevs som stressigt eftersom antal bostäder som finns att erbjuda inte matchar den 

efterfråga som finns och en chef säger ”jamen det är ju ångest höll jag på att säga. Nä men det 

är ju bostadsfrågan som är problemet för oss det är jätteproblematiskt”. Detsamma gäller för 

praktikplatser som både SFI och Arbetsförmedlingen ska skaffa till den nyanlände som en del 

av etableringsuppdraget. Det är inte bara nyanlända som ska ha praktikplatser utan dessa ska 

fördelas på dels gymnasielever men även andra samhällsgrupper som behöver hjälp att ta sig ut 

på arbetsmarknaden. En respondent säger att ”det märker man att det tål inte så många fler 

individer för att få tag i praktikplatser just nu, det ligger på gränsen i vissa branscher, det gör 

det”. Detta är exempel på när lokala förutsättningar skapar svårigheter att möta de mål som är 

uppsatta av politiker på grund av begränsade tillgångar på resurser, arbetstillfällen och bostäder 

(se Larsson, 2015; Nergelius 2013; Hults och Montfort, 2011). Det har visat sig vara svårt för 

kommunen att uttrycka för politiker hur många de känner sig kapabla till att ta emot:  

 

Det är migrationsverket som säger så här många ska ni ta emot, så som kommun så är det ju 

alla är ju tvungna att ta emot nu utifrån den här anvisningslagen och så här långt så har det 

inte varit en dialog mellan kommunerna hur det sett ut där man fått säga nämen vi kan inte 

ta mot mer än tio – Chef.  

 

Kommunerna har inte fått uttrycka sina kunskaper om deras möjligheter att ta emot nyanlända. 

Citatet ovan visar både bostadsbristen, men även hur dialogen ser ut mellan politiker på 

nationell nivå och tjänstemän, vilket utvecklas i analysens tredje och sista tema 

Gatubyråkraternas handlingsutrymme.  Nästa kategori i detta tema handlar om resurser. 

 

Resurser 

Återkommande i intervjuerna är de ekonomiska resurser kommunen och statliga myndigheterna 

på plats har att röra sig med.  

 

Ja, det är klart att vi blir ju, det märker man ju att större kommun, ja menar vi blir ju mer 

begränsade i resurser, alltså med språkpraktiker, jag kan ju inte få något tillägg från 

kommunen utan vi måste ju skapa det tillsammans med personalen vi har. Vi får det lite 

begränsat med vad vi kan göra på vissa delar. 
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Verksamheten får göra det bästa av den situation de befinner sig i, även fast de ibland skulle 

vilja göra mer men är begränsade av de statliga resurser de blivit tilldelade (se Riksrevisionsens 

rekommendation till Regering, 2015, s 12). Ett exempel är det vårdprogram som startades upp 

i samarbete mellan KomVux och SFI för att utbilda eleverna till undersköterskor. Det 

resulterade i många arbetstillfällen och fick positiv uppmärksamhet från kringliggande 

kommuner. Trots detta avslutades programmet under en tid på grund av ekonomiska faktorer. 

Att utbildningen var framgångsrik förmedlades till politiker men många gånger styr resurser 

hur många program och projekt de har möjlighet att investera i: 

 

Jag tror att dom här sista två åren med den anstormning nyanlända som har kommit så har 

man ju blivit tvunget att använda dom där pengarna till andra delar, man klarar inte av det.  

 

Analysen visar därmed att små kommuner har lätt att etablera nära kontakter vilket gynnar 

samverkan, samtidigt som de också är styrda av både ekonomiska förutsättningar och 

arbetsmarknadens begränsningar vid arbetet med den nyanlände. Geografiska avstånd kan 

också påverka flyktingmottagandet när vissa verksamheter inte fysiskt är på plats i mindre 

kommuner (Aspholm och Jansson, 2015, s 34). I Kalix fall nämner respondenterna att 

Migrationsverket inte finns vilket ökar arbetsbelastningen för Arbetsförmedlingen eftersom 

bosättning hamnar på deras bord. De ser därför positivt på att Migrationsverket ska byggas i 

Kalix och att de 2017 tar över hela bosättningsansvaret (Migrationsverket 3, 2016). Det är ett 

exempel på hur politisk styrning kan användas för att omfördela ansvar för att minska belastning 

för verksamheter. Det geografiska avståndet innebär också att det är långt mellan orterna som 

erbjuder praktikplatser vilket kan försvåra tillgängligheten för personer utan körkort.  

 

Vi och Dom 

En annan utmaning i små kommuner är det starka ”vi” som kan bildas och försvåra 

integreringen av den nyanlände gruppen. Att bostäder och praktikplatserna är begränsade 

beskrivs av en respondent som att invånare i små kommuner ofta slåss om platserna som finns: 

 

Man tänker ’dom kommer och inkräktar, dom tar våra jobb’ och så vidare. Man får slåss om 

dom saker på en mindre ort (…) och händer det någon liten sak så är det ofta alla får gå före 

’men det är invandrarna, det är invandrarna’ vilket det inte alltid är, och det behöver ju inte 
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vara det men det blir ju jargongen så att (…) och det tror jag är mer kännbart på små 

kommuner absolut. Det blir för trångt helt enkelt – underordnad tjänsteman.  

 

Analysen visar inte bara bristen på bostäder i kommunen, utan även svårigheter att lyckas 

med etableringsuppdraget grund av ett starkt ”vi” som kan bildas i små kommuner. 

Majoriteten av respondenter bekräftar brister i integrationsarbetet i Kalix, och många 

önskar en utökad styrning från politikerna angående detta. Idag finns inga uttalade mål eller 

handlingsplaner för integrationsarbete i Kalix Kommun. Det framgår att kommunen nu 

2016 utarbetar en integrationsplan som ska integreras i alla verksamheter. Det har dock 

varit en utdragen process:  

 

Nej inga specifika mål, i de kommunala övergripande mål utan det är att vi ska öka 

inflyttningsnettot (…) där tycker jag det kommer in ganska mycket det här med integration 

det är ju definitivt en del av det. Vi funderar väl på om vi ska sätta några integrationsmål men 

vi vill vänta in det här integrationsplanen först – Politiker.  

 

Utan att explicit skriva ner mål med integrering har kommunens verksamheter antagit att 

integreringsarbetet skulle ske i samband med andra nerskrivna mål gällande mottagandet. 

Analysen visar återigen på hur den politiska styrningen och ledarskap påverkar hur det 

praktiska arbetet utförs. Det visar också att formellt nedskriva mål kan ha betydelse för 

vilket arbete som utförs.  

 

Tema: Gatubyråkratens handlingsutrymme  

Detta tema handlar om vilket utrymme gatubyråkraten har att forma och verkställa politiska 

beslut (Lipsky, 1980; Larsson, 2015). Här tydliggörs implementeringsprocessen genom att 

undersöka relationen mellan gatubyråkrater och politiker, samt deras roller som verkställare 

och beslutsfattare (Sannerstedt, 1997).  Kategorierna i detta tema är: Beslutsfattare och 

verkställare, Gatubyråkrat, Skillnad i kunskap, och Dialog med politiker.  
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Beslutsfattare och verkställare och Gatubyråkrat 

Som tidigare förklarat i denna uppsats beskriver begreppet gatubyråkrat tjänstemannens roll i 

verksamheten som utförande av politiska beslut (Lipsky, 1980). Det är dessa personer som har 

kunskap om hur verksamheten fungerar i praktiken mot den tänka målgruppen nyanlända. Det 

beskrivs av respondenterna i intervjuerna, där många poängterar att de jobbar nära individen 

och har den praktiska kunskapen om verksamheten. De understryker vikten av att utnyttja deras 

kunskaper vid politiska beslut. På så vis bekräftar respondenterna tidigare forskares betoning 

på gatubyråkratens roll som viktiga när politiska beslut ska implementeras i en verksamhet 

(Lipsky, 1980; Kadhim, 2000; Larsson, 2015; Sannerstedt, 1997). Men hur stor denna roll blir 

är beroende av deras handlingsutrymme, och detta styrs av den samverkan som finns mellan 

politiker och gatubyråkrater. Hults och Montfort (2011) studie visar att inre samverkan i 

kommuner görs av de inblandade personerna, men att formerna för denna samverkan påverkas 

av vilken relation som finns med politikerna. Av analysen framgår det att respondenterna ofta 

saknar en dialog mellan politiker och gatubyråkrater, som istället ofta sker via ansvarig 

förvaltning och nämnd. En underordnad tjänsteman säger att ” jag tycker ändå att det är ett 

glapp mellan där vi sitter och politikerna, ett närmare samarbete”. Detta stämmer överens med 

hur respondenterna i Jennie Larssons (2015, ss 174-182) studie beskriver relationen med 

politikerna och den kunskap (eller okunskap) de har om tjänstemännens verksamheter. 

 

Skillnad i kunskap och Dialog med politiker 

Både på chefsnivå och underordnad tjänstemannanivå uttrycks en önskan om att politiker ska 

få mer insikt i deras verksamhet för att öka förståelse för deras arbete. En chef menar att när det 

gäller att tilldela resurser, måste politiker förstå deras arbetssätt, regelverk de arbetar under och 

den grupp nyanlända de arbetar med. I Larssons studie (2015) beskriver respondenterna att de 

ser den nyanlände på ett annat sätt eftersom de möter personerna i deras vardag, till skillnad 

från politikerna. Larsson skriver att politiker och chefer inte har förstått vilka behov 

handläggarnas klienter har och att ”reformen5 utgår från en annan slags migranter än de 

handläggarna möter” (2015, s 173). Det glapp som beskrivs kan få effekter på hur väl politiska 

beslut implementeras i verksamheten, något som uttrycks här när en respondent får frågan om 

det händer att de underordnade tjänstemännen inte är överens med politikerna:    

                                                           
5 Larsson syftar här till är Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010: 197).  
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Ooja det händer ofta ju ofta (…) Vi agerar ju snabbt, vi har gjort skrivelser, vi håller oss på 

alerten hela tiden, vi är inte alltid överens om beslut som tas (…) men ofta kan man ju faktiskt 

försöka strida för sin sak, det är inte alltid lätt men vi tycker ju att vi vet vad vi pratar om så 

– underordnad tjänsteman 

 

I detta citat beskrivs både gatubyråkraternas motsättningar vid vissa politiska beslut, möjlighet 

att påverka, och även deras kunskap i jämförelse med politikernas att de ”faktiskt vet vad de 

pratar om”. Respondenten menar att politikernas beslut ofta är beroende av resurser, och i 

kombination med att de inte är insatta i verksamheten avslutar de ibland program utan förståelse 

för konsekvenserna: 

  

Dom ser ju till kronorna dom vet ju inte hur vår verksamhet består i så, tycker dom att dom 

kan spara in pengar på ett program så gör dom det men dom vet inte vilka konsekvenserna 

blir. Så är det ju mycket, det händer – underordnad tjänsteman 

 

Föregående citat visar exempel på hur gatubyråkraterna upplever dialogen till politikerna, men 

hur ser dialogen ut i andra riktningen? I kontrast till tjänstemännens beskrivning uppfattar en 

politiker dialogen på detta sätt:  

 

Frustration för att man kanske inte förstår varför vi tar beslutet. För man har ju alltid mer 

kunskap som tar beslutet än vad som verksamheten har, de ser ju bara till det närmaste, jag 

måste ju lyfta blicken och se till helheten. (…) när man då jobbar i en verksamhet ja då ser 

man bara till sitt eget, det är ju svårt som anställd att titta på ’nämen varför tog dom det här 

beslutet? ’Nämen det var ju för att pengarna måste räcka även till andra saker i just det här’ 

– Politiker.  

 

I detta citat uttrycker politikern att tjänstemännen ibland har svårt att förstå varför vissa beslut 

tas. Tjänstemännen är kunniga i sin verksamhet men har ibland svårt att se bortom den. Istället 

har politikerna det övergripande perspektivet som behövs för att fatta beslut. I analysen 

synliggörs en skillnad i kunskap när det gäller bredd och djup. Å ena sidan uttrycks en 

frustration från tjänstemännen som anser sig ha en viktig kunskap från insidan om 
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verksamheten. Det bekräftar vad Hill och Hupe beskriver som tjänstemännens självbild (2002, 

s 162). Politikerna å andra sidan anser sig besitta den viktiga övergripande kunskapen som 

behövs för ta in alla aspekter. Båda roller fyller sina funktioner men ändå uttrycks en oförståelse 

för varandras verksamhet. Danermark (2013) skriver att skiftande kunskaper påverkar 

arbetssättet i en verksamhet. I Kalix fall gäller det att lyfta upp varför verksamheterna behöver 

både kunskapsdjup och kunskapsbredd och att parterna kan utnyttja varandra genom 

samverkan. Loosley coupled networks handlar om att kunna utnyttja varandras kunskaper, och 

för att detta ska ske krävs en regelbunden kontakt (Hults och Montfort, 2011).  
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Analysens resultat 

I detta avsnitt summeras analysens fyra resultat och används sedan för att besvara uppsatsens 

tre frågeställningar.  

 

Resultat 1: Den vanligaste formen av samverkan är den informella  

Det första resultatet från analysen är att den formella lokala överenskommelsen får lämna plats 

för de informella relationerna som istället uppstår. På så vis tappar den lokala 

överenskommelsen delar av sin funktion. Att den informella samverkan får mer plats visar att 

det sker en glidning mellan Kalix kommuns gamla och nya sätt att samverka.  Det informella 

formen av samverkan var tidigare en etablerad form av samverkan i kommunen men analysen 

visar att de formella bestämmelserna också behövs som säkerhetsnät för att inte bli för 

personbundet. Slutsatsen blir att aktörerna måste bli mindre beroende av den informella 

samverkan och mer aktivt börja använda den lokala överenskommelse som finns. Respondenter 

uttrycker att detta system idag fungerar, men det kan i framtiden uppstå problem som måste 

förebyggas. I en personbunden form av samverkan blir arbetet beroende av att alla kommer 

överens. Det kan också innebära utmaningar i Kalix som liten kommun eftersom 

verksamheternas storlek gör det svårt att ersätta personal vid personalomsättningar.   

 

Resultat 2: Glapp mellan tjänstemän och politiker  

Det andra resultatet från analysen är att samverkan mellan politiker och tjänstemän upplevs som 

ett gap och en bristande förståelse för varandras verksamheter. Det framgår av analysen att 

gatubyråkrater och politiker besitter olika typer av kunskaper som båda är viktiga för 

flyktingmottagandet. Gatubyråkraten arbetar praktisk med den nyanlände och får därmed den 

nära kontakten politikerna inte får. Politikerna har å andra sidan det viktiga helhetsperspektivet 

som kan ta in flera aspekter samtidigt. Skillnaden i kunskap kan precis som Danermark (2013) 

säger skapa svårigheter att samverka vilket bekräftas av resultatet här. Slutsatserna från detta 

resultat är att både djupkunskap och breddkunskap behövs för att bedriva arbetet med 

flyktingmottagandet i kommuner. En nära samverkan blir väsentlig för att minska det glapp i 

form av bristande förståelse de olika parterna kan ha för varandra.  
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Resultat 3: Resurser behövs för att arbetsförmedlingen ska fullgöra sina uppdrag 

Resultatet visar att arbetsförmedlingen behöver utökade resurser att anställa fler som enbart 

arbetar med etableringsuppdraget för att på så vis ge mer tid till handläggarna att klara av sina 

uppdrag. Lagen om etableringsinsatser bestämmer att Arbetsförmedlingen har det samordnade 

ansvaret för flyktingmottagandet. I lagen tydliggjordes också fokus på etablering vilket 

resulterade i fler ansvarsområden för Arbetsförmedlingen. Analysen visar att 

Arbetsförmedlingen i praktiken balanserar sitt samordningsansvar med etableringsansvar för 

den nyanlände. De måste väga den tid som läggs på nyanlända, och den som läggs på samverkan 

med andra verksamheter. Slutsatsen är att Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är beroende 

av de resurser de ges från Staten. Finns inte tillräckliga ekonomiska resurser i verksamheten 

finns inte möjligheten att anställa fler och tidsbrist uppstår. Fler antal personal skulle innebära 

högre arbetsfördelning och mer tid till den nyanlände. De skulle även ha tid att göra mer i arbetet 

med att se till att den lokala överenskommelsen används.  

 

Resultat 4: Politisk styrning och ledarskap har betydelse för det praktiska utförandet  

Analysen visar att det saknas mål och handlingsplan när det gäller arbetet med integrering, trots 

att det finns stort behov av detta i Kalix. Att det praktiskt organiserats på detta sätt kan förklaras 

av att politikers drivna arbetslinje tryckt hårt på etablering, vilket gjort att de lokala politikerna 

inte har prioriterat integrationsfrågan i samma utsträckning. Trots att gatubyråkraten i vissa fall 

har handlingsutrymme att själva påverka verksamheten, måste de också finna sig i de beslut 

som tas. Politikerna beslutar vad verksamheterna ska uppnå och därmed fokusera på. Lagen om 

etableringsinsatser är en tydlig styrning för regerings arbetslinje, vilket många respondenter 

uttrycker som största målet med mottagandet. Styrningen är positivt eftersom det skapar en 

kontinuitet och samsyn hos verksamheter att arbeta mot samma målsättning: självförsörjande 

genom etablering på arbetsmarknad. Samtidigt visar det också att det praktiska utförandet av 

politiska beslut är beroende av en viss styrning för att det ska ske. Det bekräftar Hults och 

Monforts forskning som visar att lokal samverkan är beroende av den styrning som kommer 

uppifrån (2011). Resultatet från denna uppsats visar att bilden är mer komplex och att 

gatubyråkrater och politiker måste arbeta nära varandra för att implementering ska lyckas. 

Samverkan blir därmed bryggan för att politikernas mål ska matchas så bra som möjligt med 

den nyanländes behov.   
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Att besvara uppsatsens frågeställningar 
 

Regeringens lagbeslut SFS2010:197 har bestämt hur samverkan kring flyktingmottagandet ska 

se ut, men hur implementeras detta på lokal nivå i Kalix? 

Resultatet från analysen visar att Arbetsförmedlingen upplever tidsbrist i arbetet med den 

nyanlände. Etableringsreformen innebar ett ökat ansvar för verksamheten men måste följas av 

utökade resurser för att klara det uppdrag lagstiftningen formulerat. Att samverkan i Kalix är 

ett personbundet system innebär i Arbetsförmedlingens fall en press på handläggarna om inte 

samverkan med andra fungerar. Handläggarna måste då uppfylla målen med 

etableringsreformen på egen hand vilket är utmanande. De behöver ofta daglig kontakt med SFI 

och andra för att klara av etableringsreformens mål att öka nyanländes etablering på 

arbetsmarknaden. Det betyder att gatubyråkratens konkreta arbete med den nyanlände är 

beroende av samverkan för att fungera. Uppsatsen har handlat om hur samverkan ska 

implementeras i form av etableringsreformen, men resultatet visar här hur implementeringen i 

sig också är beroende av samverkan för att lyckas.  Samverkan har därmed en roll att spela vid 

implementering av politiska beslut.  

 

Resultatet visar också att det praktiska utförandet av politiska beslut är inte bara beroende av 

tjänstemännens utförande, utan kräver ledarskap och styrning från politiker. Analysen visade 

att verksamheterna saknar mål och handlingsplaner för intergeringsarbetet för den nyanlände i 

Kalix. Istället har kommunens verksamheter fokuserat på etablering på arbetsmarknad och 

självförsörjning i enlighet med Lagen om etableringsinsatser. Fokus i denna uppsats har inte 

varit integreringsarbetet i sig, men har lett fram till resultatet att politikernas styrning i form av 

formella bestämmelser får betydelse för det praktiska arbetet i verksamheterna.  

 

Vilken betydelse har samverkan för flyktingmottagandet i Kalix, och vad är den beroende av 

för att fungera?  

Resultatet visar att informell samverkan i form av exempelvis snabba samtal i korridoren, 

spontana uppringningar fungerar i Kalix. De etablerade kontakter som finns underlättar 

samverkan, samtidigt som detta också innebär ett personbundet system som förlitar sig på att 

alla kommer överens. Därmed kan denna form av samverkan i framtiden bli problematisk om 

personer blir oense. Därför blir en fungerande samverkan beroende av formella 
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överenskommelser där ansvarsfördelningen är tydligt nerskriven. Uppstår problem att 

samverka ska parterna kunna falla tillbaka på dessa dokument.  

 

Resultatet visar också att samverkan kring flyktingmottagandet är beroende av politikernas 

helhetssyn (breddkunskap) och styrning. De ska utforma tydliga riktlinjer för arbetet som ser 

till att alla verksamheter håller en röd tråd och arbetar mot samma mål. Att verksamheterna inte 

har ett tydligt integrationsarbete visar att ett politiskt ledarskap behövs för att integration ska 

vara ett aktivt delmål i alla verksamheter. Det gap som upplevs mellan gatubyråkrater och 

politiker verkar bero på en till vissa delar bristande förståelse för varandras arbete. Detta kan 

minskas genom att öka samverkan och dialogen mellan politiker och gatubyråkrater för att 

parterna ska förstå både helhetsperspektivet och det praktiska perspektivet. 

 

Samverkan är även beroende av vilka resurser som finns där Kalix som liten kommun i vissa 

fall är begränsade av både personella och ekonomiska resurser. En verksamhet som får 

huvudansvaret för både samverkan och nyanländas etablering tvingas tumma på tiden mellan 

dessa två uppdrag om inte tillräcklig personal finns. Resurser påverkar samverkan i form av hur 

mycket tid som hinner läggas på kommunikation med andra parter.  

 

Vad får formen av samverkan för konsekvenser för gatubyråkraternas reella 

handlingsutrymme?   

Av resultatet går det att uttyda två samverkanskanaler. Den ena sker mellan och inom 

verksamheternas tjänstemän, och den andra sker mellan tjänstemän och politiker. Analysen 

visade att informella kontakter sker i hög utsträckning i Kalix verksamheter. Den första 

samverkanskanalen sker i de informella situationerna mellan tjänstemännen som tillåter en 

flexibilitet för hur samverkan ser ut. För gatubyråkratens handlingsutrymme innebär det att de 

själva kan påverka hur samarbetet utformas och används i verksamheten. Samtidigt är denna 

informella samverkan personbundet vilket innebär att om personer inte kommer överens faller 

samverkan. Det blir då upp till enskild gatubyråkrat att lösa de problem som finns och därmed 

större press på varje enskild gatubyråkrat att klara sina uppdrag och mål. Faller samverkan kan 

de inte i samma utsträckning utnyttja varandras kunskaper och kontaktnät genom ”loosley 

coupled networks”. I dessa fall minskar gatubyråkratens handlingsutrymme eftersom 
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samverkan med andra parter faller. Detta visar att deras handlingsutrymme påverkas positivt så 

länge den informella formen av samverkan fungerar, men begränsas om denna faller.  

 

Den andra samverkanskanalen är den som sker mellan tjänstemän (gatubyråkrater) och 

politiker. Det beskrivs idag som ett glapp vilket leder till att det blir svårare för gatubyråkraterna 

att dels förstå politiska beslut, och även framföra åsikter om dem. Det innebär att politiker inte 

kan utnyttja gatubyråkraternas djupkunskap om verksamheten vid beslutsfattanden. Brister 

denna typ av samverkan minskar gatubyråkratens handlingsutrymme och möjligheter att 

anpassa politiska beslut utifrån individens behov och förutsättningar. Att gatubyråkraten inte 

kan ”göra politik” på detta sätt påverkas således implementeringen där politikers beslut inte 

anpassas till lokal nivå i samma utsträckning som det skulle kunna göra med högre samverkan.  
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Sammanfattande slutdiskussion 

I detta avsnitt sammanfattas uppsatsens syfte, tidigare forskning och teorier som används. Sedan 

återkopplas och problematiseras studiens resultat i en slutdiskussion. 

 

I denna kvalitativa studie har samverkan kring flyktingmottagandet i Kalix kommun 

undersökts. Detta har gjorts på förfrågan av Kalix Kommun att följa upp delar av den 

utvärdering som gjordes 2008 av deras mottagande. Syftet med denna studie har varit att 

undersöka hur Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare SFS 2010:197 

implementerats i Kalix. Detta för att undersöka hur samverkan mellan verksamheter ansvariga 

för flyktingmottagandet ser ut i Kalix och vad den är beroende av för att fungera. För att besvara 

frågeställningarna i denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med 

9 respondenter. Datamaterialet har sedan bearbetats i en tematisk analys för att besvara 

frågeställningarna. Teoretiska begrepp som implementering, gatubyråkrater och samverkan har 

använts för att besvara frågeställningarna. 

 

Det första av de fyra resultaten från denna uppsats är att samverkan i Kalix verksamheter 

karaktäriseras av informella kontakter. Det visar att en formellt nedskriven ansvarsfördelning 

är viktig för att handskas med problem som kan uppstå med en alltför personbunden samverkan. 

Det andra resultatet visar att Arbetsförmedlingen upplever tidsbrist i att hinna med sitt uppdrag 

som både samordnare och etableringsansvarig som Lagen om etableringsinsatser inneburit 

(SFS 2010: 197). Det tredje resultatet visar att samverkan mellan tjänstemän och politiker 

beskrivs som ett gap och kan utökas för att bättre kunna utnyttja varandras kunskaper. Slutligen 

är det fjärde resultatet att politikernas styrning och ledarskap har betydelsen för det praktiska 

utförandet av politiska beslut. Dessa resultat och deras innebörd diskuteras mer ingående nedan.  

 

Det är vedertaget att politiska beslut till viss del kompromissas utifrån lokala förutsättningar att 

genomföra dem. Om gatubyråkrater upplever dialogen med politiker som ett gap innebär det 

inte bara att deras utrymme att verkställa minskar, utan kan också skapa negativa attityder till 

politikers beslut. Om de upplever att politiker inte är medvetna om deras verksamhet kan det 

skapa en känsla av ”vi här nere mot ni däruppe”.  Det är problematiskt i det svenska politiska 

systemet som idag bygger på att kommunerna är medgörliga och verkställer de beslut 

politikerna tar. För att överbrygga detta framgår det av denna uppsats att samverkan är 
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avgörande för att politiker och tjänstemän ska komma närmare varandra. Det blir viktigt vid de 

träffar som sker att parterna blir bättre på att uttrycka varför de arbetar som de gör för att öka 

förståelse för varandras arbete. Detta ska inte bara gälla mellan chefer och politiker, utan att 

även underordnade tjänstemän ska få möjlighet till denna dialog.  

 

Tidsbrist för Arbetsförmedlingen har hittills i uppsatsen fokuserat på konsekvenser för 

etableringshandläggarna. En viktig problematik att lyfta är en lagstiftning med höga ambitioner 

att öka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och samtidigt vara den samordnande parten. 

Det kräver att etableringshandläggaren får tid att arbeta med den nyanlände utifrån dennes 

förutsättningar. Om arbetsförmedlingar runt om i landet blir överbelastade hinner inte 

etableringshandläggarna lägga den tid som behövs på den nyanlände för att lyckas med 

uppdraget. Att lagen är problematisk i praktiken bekräftar att tillämpningen inte behöver vara 

densamma som var ambitionen från politiker. Det i sin tur får direkta konsekvenser för den 

nyanlände. Att Arbetsförmedlingen inte lyckas få ut arbetsföra individer på arbetsmarknaden 

får även stora konsekvenser på samhällelig nivå utifrån ekonomiska aspekter.  

 

Att bli benämnd som flykting, asylsökande eller nyanländ kategoriserar människor vilket gör 

att de tillskrivs vissa stereotypa föreställningar bortom individens egna unika personlighet. 

Detta har sitt ursprung i rättssystemet där mottagarsystemet för flyktingar i Sverige klassificerar 

den nyanlände för att besluta vilka lagar och system de ska tillhöra. Lagen om 

etableringsinsatser SFS 2010: 197 innefattar individer med uppehållstillstånd, vilket innebär 

många positiva fördelar för denna grupp individer, som exempelvis ett ökat fokus på deras 

etablering. Detta innebär dock att andra flyktinggrupper exkluderas. Det betyder i Kalix att 

kommunen inte har ansvar för de asylsökande att etablera dessa personer eller hjälpa dem. Utan 

skyldighet faller dessa personer mellan stolarna och det är därför otroligt viktigt att ideellt 

engagemang finns i kommuner för att täcka upp de delar av lagstiftningen som inte inkluderar 

alla personer i den mångsidiga gruppen av nyanlända till Sverige. Avslutningsvis i denna 

uppsats presenteras i nästa avsnitt förslag på framtida forskning.   
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Framtida forskning 

Flyktingmottagandet i Kalix Kommun är inte lika stort som i resten av Sverige. Det betyder för 

denna uppsats att Arbetsförmedlingens samordnande ansvar inte ställs på sin spets i Kalix 

jämfört med andra kommuner. De har nära till kontakt och lyckas idag i de flesta fall samordna 

sina verksamheter kring mottagandet. I andra kommuner med högre antal mottagna flyktingar 

utmanas Arbetsförmedlingen och lagen om etableringsinsatser på ett annat sätt. Det hade därför 

varit givande för resultatet att göra samma undersökning i en större kommun. Det var dock inte 

genomförbart under den tid som gällde för denna uppsats.  I kvalitativa studier behöver det 

främsta syftet inte vara att generalisera resultatet, utan lyfta det unika i den situation som 

undersöks. I ljuset av det kan denna uppsats sägas bidra med insikter om hur Kalix som kommun 

anpassar sig till statligt fattade beslut som ska gälla alla kommuner i Sverige.  

 

I uppsatsen intervjuades personer som arbetar med de nyanlända, i enlighet med studiens syfte 

att undersöka hur dessa samverkar. Den nyanländes perspektiv inkluderas därmed inte och 

skulle för framtida forskning vara betydelsefullt att lyfta för att undersöka hur samverkan 

mellan aktörer specifikt påverkar de nyanlända i Kalix.  

 

Det fanns i intervjumaterialet indikationer på skillnader mellan nyanlända kvinnor och mäns 

etablering i samhällslivet. Det fanns inte utrymme att utforska i denna uppsats men är en viktig 

fråga att lyfta i alla kommuner för att uppnå en jämställd integrering i samhället. För framtida 

forskning rekommenderas därmed att undersöka hur kommuner oavsett storlek, arbetar 

specifikt med jämställdhetsfrågor när det gäller män och kvinnors aktivering och etablering i 

samhällslivet. Det bör finnas aktiva dokument med tydliga riktlinjer och ansvarsfördelning över 

hur verksamheter ska arbeta för jämställdhet.  
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Bilaga 1: Organisationsstruktur 

 

Figur 1. Organisationsstruktur (Kalix Kommun, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

45 
 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Arbetet 

 Kan du berätta lite om dig själv? 

 Och ditt arbete; Din roll, ditt ansvarsområde, din bakgrund och hur länge du har jobbat 

här?  

 Vilka egenskaper tycker du är viktiga i din arbetsroll? 

 Vad ser du som ditt uppdrag? Vad ingår/vad ingår inte?  

 Kan du berätta lite om verksamheten?  

- Vad är målet med verksamheten?  

- Hur många deltar i denna undervisning varje år?  

- Vad bidrar verksamheten med för Kalix samhälle?  

Flyktingmottagandet och etableringsreformen 

 Hur mycket känner du till om Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare som trädde i kraft 2010? Som innebar att Arbetsförmedlingen skulle ta 

över den samordnande rollen för verksamheter inblandade i flyktingmottagningen?  

 Har du märkt av denna nya lag i ditt arbete och verksamhetens?  

 Vet du vilka aktörer som arbetar med flyktingmottagandet i Kalix?  

 Vilka behöver du samarbeta med för att lyckas med målen för verksamheten?  

- Hur ser detta samarbete ut?  

- Vem ser till att samarbetet fungerar?  

- Hur ofta har du kontakt med dessa? 

- Samarbetar ni med Arbetsförmedlingen?  

 Hur upplever du samarbetet mellan er och politiker (som kommunalstyrelse, regering 

& Riksdag) kring verksamheten? 

 Finns det något som inte fungerar?  

 Upplever du att Arbetsförmedlingen uppnår sina mål med att få ut nyanlända i 

arbete/studier så snabbt som möjligt?  

Gatubråkratens handlingsutrymme 

 Vilka regelverk måste du jobba utifrån?  

 Hur får du tillgång till lagar och förordningar?  

- Händer det att era mål skiljer sig med lagstiftning/regler som kommer ”uppifrån”? 

 Upplever du att du har stor inverkan på hur verksamheten utformas och ser ut?  

 Finns det situationer du känner att du måste avvika från regler? Ge exempel på 

situation. 

 Har du något att tillägga?  
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Bilaga 3: Informantbrev 
 

Hej!   

Mitt namn är Mika Nilsson och just nu skriver jag min kandidatuppsats i sociologi vid Umeå 

Universitet. Uppsatsen kommer att handla om hur Kalix Kommun samverkar och organiserar 

sina verksamheter kring flyktingmottagandet. Jag skriver denna uppsats som del av en förfrågan 

från Socialnämnden i Kalix.  Mitt intresse är att undersöka hur Lagen om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare SFS2010:197 och kommuners förutsättningar tillsammans 

formar organiserandet av flyktingmottagandet.   

 

Jag skulle gärna vilja intervjua dig om ditt arbete och upplevelse av flyktingmottagandet i Kalix 

Kommun. Intervjun kommer ta mellan 30-60 minuter och jag kommer att åka upp och intervjua 

dig på plats. Mina förhoppningar är att kunna genomföra intervjun under vecka 16, torsdag 21/4 

eller fredag 22/4. Hör gärna av dig hur dessa datum ser ut för dig.  

 

Uppsatsen kommer finnas tillgänglig för Kalix Kommun att ta del av. Alla personuppgifter 

kommer avidentifieras. Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig eller min 

handledare.  

 

Mika Nilsson 

Mika_UIK@hotmail.com 

073-8368386 

Åsa Gustafson, Lektor i Sociologi 

Asa.gustafson@soc.umu.se 

0730-770 999 

mailto:Mika_UIK@hotmail.com
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