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ABSTRACT 

This thesis consists of three empirical case studies, originally published as MERGE- papers 
('Papers on transcultural studies' published at MERGE, Centre for Studies on Migration, 
Ethnic Relations and Globalisation at the Department of Sociology, University of Umeå), 
brought together and framed by a lengthier introduction. The empirical studies examine 
Swedish refugee reception activities, including the experiences of refugees themselves, with a 
focus on organisational and inter-organisational matters, and, in this context, the suitability as 
well as problems, mechanisms and issues, of implementation. 

According to Swedish policy aims since the mid-70s, immigrants are guaranteed equality, 
freedom of choice and partnership in relation to social, political and cultural rights. Based 
upon this background, an ambitious institutionalisation of refugee reception and integration 
policy was initiated in 1985, implicating the setting up of a new reception system involving 
almost every Swedish municipality. However, this political reform came to meet with 
fundamental problems, such as the absence of clear political goals and a remarkably low 
priority in the work of local political bodies. As a consequence, the ability and the ambitions 
of civil servants to apply an integrated approach to the reception process, and to foster 
growing co-operation among relevant local institutions to improve services and opportunities 
for integration, have not materialised as intended. These deficiencies of local integration 
policies appear to be connected with implementation problems, issues and obstacles, such as a 
lack of developed inter-organisational co-ordination mechanisms, lack of a clear division of 
labour and responsibility among concerned parties, economic obstruction etc. In addition to 
this, the resources that local refugee receptions have had at their disposal have been a high 
degree varying and unstable, with the consequence that the reception's organisation, e.g. as 
immigrant bureaus, has been subjected to constant remoulding. Continuous initiatives for 
restructuring the reception procedures seem seldom have been well suited, and in addition to 
this, there has been a lack of opportunities for influence by the refugees themselves 
concerning conditions of reception and inroads into integration. The conclusion is, somewhat 
paradoxical, that many of the refugee reception's political-administrative problems are 
fabricated by and within the refugee reception system and immigrant policy itself. In the 
thesis, a general background for necessary improvements of the service for refugees is 
outlined, making possible a lot of reformistic suggestions. 

While the thesis lays bare the problems with refugee reception, its policy and implementation, 
it also acknowledges important positive achievements of Swedish refugee reception and its 
political-administrative ambitions and framework. The reason that the effects of these positive 
efforts and achievements haven't materialised in successful integration to a higher degree, is 
also due to 'external' factors, like exclusion from the labour market, social exclusion through 
segregation, marginalisation and discrimination, processes of racialisation etc. These kinds of 
ramifying 'external' factors can only to a limited extent be influenced by local actors alone. 
The conclusion is that a successful integration cannot be achieved solely through measures 
within the practical institutional setting of the local refugee reception system itself, but must 
be underpinned and enforced by a more generalised inclusionary or anti-exclusionary politics, 
a generally more decided political will and over-all more purposeful measures securing a 
higher degree of suited implementation. 

Key words: Refugees, immigrants, immigration, refugee reception, immigrant policy, 
immigration policy, racism, integration, implementation, democracy, local government. 
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FÖRORD 

Under de första åren i det nya landet är det kommunala flyktingmottagandet 
en mycket viktig introducerande verksamhet för flyktingar när det gäller att 
skapa förutsättningar för deras nya samhälls- och arbetsliv. Flyk
tingmottagandets organisering och verksamhet utgör en ram för en ytterst 
omfattande, kontinuerlig och komplicerad integrationsprocess. Föreliggande 
avhandling är en liten insats för att belysa vissa av mottagandets politiska, 
organisatoriska och funktionella aspekter. 

Avhandlingens undersökningar har alla varit kopplade till ett övergripande 
forsknings- och utredningsarbete knutet till IMER-frågor (IMER = Inter
nationell Migration och Etniska Relationer). För den första undersökningen 
om individuella introduktionsplaner har ekonomiskt stöd erhållits av tidigare 
Statens Invandrarverk (SIV), Region Norr. Initiativet till undersökningen om 
flyktingmottagning och flyktingars integrationsprocess i Umeå kommun togs 
ursprungligen av Umeå kommuns invandrarnämnd i samarbete med dess In
vandrarbyrå, framförallt genom dåvarande nämndordförande Stewart Rautio 
och invandrarförvaltningens chef Carin Stiberg. Jag tackar dem bägge för 
deras förtroende och gott samarbete. Den tredje undersökningen om kommu
nalt flyktingmottagande i förändring har genomförts inom det större projek
tet 'Nordiska komparativa studier av flyktingmottagande', ett omfattande 
komparativt projekt om flyktingpolitik och integrationsfrågor i de nordiska 
länderna, initierat av Nordiska ministerrådet och för svensk del finansierat 
via anslag från f.d. Arbetsmarknadsdepartement och Utrikesdepartement. 

Jag står i tacksamhetsskuld till många politiker, tjänstemän inom invand
rarbyråer och invandrarförvaltningar, arbetsförmedlare, SFI-lärare, SYO-
konsulenter och kuratorer samt företrädare för ABF, Svenska Röda korset, 
socialtjänst och Bosniska föreningar. Alla har på ett vänligt sätt ställt sin tid 
till förfogande, vilket har möjliggjort för mig att få en öppen insyn i hur 
flyktingmottagningen fungerar. Utan nämnda personers aktiva och intresse
rade samarbete skulle avhandlingens undersökningar inte ha kunnat genom
föras. Jag vill tacka alla och utöver Carin Stiberg och Stewart Rautio särskilt 
nämna Inga-Britt Nilsson, Inga-Lill Näsman, Ingegerd Bengtsson, Lasse 
Jacobson, LarsGöran Johnson och Sigbritt Normark. Intervjuade flyktingar 
har med ett gästfritt mottagande öppnat sig själva och sina hem. De har alla 
ära av att så generöst ha ställt sig själva till förfogande. 

Lars Göran Karlsson (Basso) har varit ett essentiellt stöd, en intellektuell 
inspirationskälla och god vän. Bassos betydelse för avhandlingens tillkomst 
och slutförande är påtaglig i ordets bästa bemärkelse. Han har som närmaste 
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kollega under flera år fungerat som dubbelläsare och samtalspartner och har 
tålmodigt och broderskapligt hjälpt mig att skapa en struktur i mina för
virrade och dåligt sammanhängande ambitioner när det gäller avhandlingens 
innehåll, samt rätat ut de värsta språkliga omvägarna. Det är knappast, verk
ligen knappast, någon överdrift att hävda att vårt samarbete på ett avgörande 
sätt har färgat denna avhandling. Ett stort tack, Basso. 

Jag vill rikta ett varmt tack till Carl-Ulrik Schierup för att mycket generöst 
ha lett mig in på IMER-forskningsområdet och under den långa processens 
gång alltid kommit med nyttiga kommentarer. Calle har som handledare med 
sitt alltid uppmuntrande och positiva sätt satt djupa spår och kommit att 
betyda mycket för mitt arbete. Rafael Lindqvist och Owe Grape påtog sig 
som slutseminarieopponenter den svåra uppgiften att konstruktivt kritisera 
avhandlingens introduktionsavsnitt. På ett föredömligt sätt lämnade de 
många fruktbara och konstruktiva förbättringsförslag och härigenom har de 
verkligen hjälpt mig att också psykologiskt och praktiskt gå vidare. Det är 
jag innerligt tacksam för. Professorerna Rune Åberg, Stefan Svallfors, Björn 
Halleröd och Thomas P. Boje på sociologiska institutionen har med sina 
värdefulla synpunkter bidragit till att förbättra slutresultatet. Jag tackar dem 
för det. 

Givmilt har en lång rad vänner och arbetskamrater under en lång period stött 
mig i olika sammanhang och bibringat mig värme, kunskap och inspiration. 
Maria Appelqvist har under denna fard på sociologiska institutionen varit ett 
både socialt och arbetsmässigt viktig stöd. Likaså Birgitta Löwander och 
Gunnar Augustsson. Ett varmt tack till Er Maria, Birgitta och Gunnar. Jag 
vill också särskilt tacka Alexandra Ålund, Sture Långström, Lena Södergran 
och Åsa Gustafson för allt stöd. Sist men inte minst vill jag rikta ett stort 
tack till Sociologiska institutionens ledning och kansli, Sten Höglund, Else-
Marie Jarl, Gun-Marie Ericsson, Barbro Hedlund, Helene Risberg och Kjell-
Göran Holmberg samt övriga kollegor för att de under mina arbetsår på 
institutionen generöst och tålmodigt har ställt upp och hjälpt mig i diverse 
frågor och härigenom gjort det möjligt att smidigt slutföra mitt arbete. Ett 
särskilt och stort tack till Maritha Lundgren för hjälp med att omarbeta av
handlingen till tryckfärdig produkt. 

Processen att skriva är naturligtvis avhängig den stora tillvaron utanför den 
akademiska världen. Jag är skyldig många människor, infödda och invand
rade svenskar, erkänsla för en trevlig tillvaro i Sverige och i Umeå, som varit 
min hemstad under många år. Denna tid har bjudit på rik vänskap och 
berikat mig med goda kunskaper, bägge viktiga redskap så att livet kan rulla 
vidare meningsfullt, aktivt och hoppfullt. Jag vill särskilt nämna Othman 
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Azawi, Thomas Hedman, Lennart Olofsson, Kerstin och Bosse Hartman 
samt Seffat Veisseh. Avhandlingen tillägnar jag Monika Strandgren och 
hennes ovärderliga arbetsmässiga och intellektuella hjälp. Hon har, i djupet 
av sitt goda hjärta, gett mig en oskattbar vänskap. Ett varmt tack, Monika. 

Abdul M. Kadhim 
Umeå november 2000 





1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
De senaste två århundradena har präglats av en intensiv, tvångsmässig och 
frivillig folkvandring. Industrialisering, urbanisering och kommunikations
utveckling, i kombination med en rad politiska, ekonomiska och ekologiska 
faktorer, har inneburit att miljontals människor har bytt land. Processen har 
också lett till uppkomsten av nya länder, samtidigt som den Westfaliska fre
dens (1648) koncept om 'en nation - en stat' gradvist har kommit att bli ett 
minne blott. Idag, såväl som tidigare, följer folkvandringen en viss selektion 
eller styrning. Efter andra världskrigets slut har såväl asylrätten som invand
rares rättigheter tagit form som en del av folkrätten genom internationella 
konventioner och stadgandet av mänskliga rättigheter. Härmed kan dessa 
frågor inte längre, åtminstone inte principiellt, ses som den suveräna statens 
egna angelägenhet, vilket i ett internationellt perspektiv samtidigt utgör en 
av samtidens svåraste och mest känsliga frågor. I realiteten utgör frågan om 
asylrätten och invandrares rättigheter fundamentala, för att inte säga avgö
rande, frågor om rådande demokrati, men också frågor som har att göra med 
mottagarländers säkerhetspolitik och överhuvudtaget mycket komplexa 
makt-, kontroll- och inflytandefrågor. 

I december 1998 bodde i Sverige 1749 000 'invandrare',1 vilka då utgjorde 
drygt 19 procent av hela den svenska befolkningen. 969 000 av dessa in
vandrare var födda utomlands och 780 000 var födda i Sverige, men med 
minst en förälders rötter i annat land. Av de som var födda utomlands var 
mer än 330 000 personer födda i ett utomeuropeiskt land.2 Dessa människor 
med invandrad bakgrund utgör en betydlig demografisk och social, men ock
så politisk och ekonomisk, faktor i svenskt samhällsliv och samhällsut
veckling. 

Invandrares och flyktingars3 situation har sedan 1980-talet försämrats och 
den sociala och politiska segregationen har tilltagit. Invandrare har, relativt 
sett och i genomsnitt, en väsentligt sämre livssituation än övrig befolkning,4 

1 Begreppet invandrare används officiellt för att omfatta även personer som är födda i Sverige och är svenska medborgare men 
har minst en förälders rötter i ett annat land. Begreppet saknar generell definition. För att räknas som invandrare ska man vara 
folkbokförd i Sverige. För att bli folkbokförd i landet måste man ha för avsikt att stanna här minst ett år. I mitten av 1960-talet 
började man kalla "utlänningar" "invandrare". Det lät mera välkomnande och positivt (se Widgren 1987). 

2 SCB 1999 s. 34. Se också Prop. 1997/98:16. 
3 Flykting: Person som i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse p.g.a. sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig utanför sitt hemland och som inte kan eller p.g.a. sin fruktan inte vill 
begagna sig av det landets skydd (1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning). 

4 Read 1992, Ekberg 1994 rn.fl. 
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vad gäller arbetsmiljö, hälsa, ekonomi, boende, fritid, politiska resurser och 
så vidare.51 augusti 1998 var arbetslösheten bland utomnordiska medborgare 
28 procent, medan motsvarande siffra för befolkningen som helhet var 7,7 
procent.6 Invandrare är också extremt underrepresenterade i politiska institu
tioner.7 

Man kan inte längre bortse ifrån eller förneka att det i dagens Sverige före
kommer diskriminering och segregering på arbetsplatser, bostadsområden 
och i skolor. Det är ett allvarligt problem att nära nog en femtedel av landets 
invånare behandlas ojämlikt på detta sätt, att de av samma skäl har en be
gränsad valfrihet och att deras möjlighet att samverka i samhällets skilda 
sammanhang likaledes är begränsad. Det är inte ovanligt att 'invandrare' 
eller svenskar av invandrarursprung förnekas arbete, trakasseras och tvingas 
att dra sig undan och leva i isolering och i utanförskap. En konsekvens av 
den tilltagande och mycket höga arbetslösheten bland invandrare på 1990-
talet har blivit att många har tvingats att leva på socialbidrag eller att under 
långa perioder bollas mellan olika myndigheter och arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Samtidigt har invandrings- och flyktingpolitiken utsatts för hårda 
attacker med argument som att Sverige har beviljat fler permanenta uppe
hållstillstånd än många andra europeiska länder, att kostnaderna för invand
ringspolitiken är skyhöga, att många invandrare och flyktingar bedriver 
brottslig verksamhet och att den kriminella verksamheten är etniskt organi
serad. Man har från kritiskt håll också framfört den meningen att invand
ringen har gått för fort, att den är för omfattande och att den i kombination 
med alla omständigheter har framkallat rasism och främlingsfientlighet.8 

Det florerar flera olika slags förklaringar till vad som har kommit att ses som 
'invandrarproblemet'. Under dessa förklaringar ligger i hög grad föreställ
ningar som i grunden antingen pekar på den enskilde individens ansvar (som 
regel nära knutna till den fria marknadens företrädare och idéer om att mark
naden i sig är blind för farg, klass, och kön),9 på rasismen som förkla
ringsgrund (ofta med hänvisning till fördomsfullhet, psykologiska och kog-
nitiva betingelser, om än också ibland med kopplingar till frågan om formell 
och informell diskriminering samt institutionell rasism som materiellt base
rad ordning som skapar, återskapar och förstärker etniska olikheter)10 eller på 
sociomateriella, ekonomiska och tekniska samhällsförändringar (vilka 
tenderar att på ett deterministiskt sätt se orsaker i själva utvecklingen, utan 

5 SCB, Rapport 91: 1997. 
6 Prop. 1998/99:1:18. 
7 Petersson 1998:92ff. 
8 Esping 1995, Demker och Malmström 1999, Giir 1996, Jervas (red) 1995, Gellerfelt, M. SvD 00/01/11 m.m. 
9 Carnoy 1994:6f. 
10 Ibid:8. 
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hänsyn tagen till politiska dimensioner).11 Viktigt att understryka är att poli
tikens roll inte skall underskattas, inte ens när det gäller ekonomisk omstruk
turering och ojämlikhet. Politikens roll underskattas dock i realiteten ofta. En 
allt vanligare typ av förklaring hänvisar inte bara till kulturmöten utan till 
kulturkrockar och essentiella, ej överbryggbara, kulturella åtskillnader. I 
sammanhanget har man talat om att särdragen i vår tids rasism bygger på ett 
motsvarande så kallat kulturaliserande förhållningssätt. 

Förklaringar som hänvisar till invandrarpolitikens felaktiga arbetsmetoder 
och till en byråkratisering av flyktingmottagandets organisering bygger som 
regel på en i grunden mycket allvarlig kritik.12 Man menar att invandrarpoli
tiken har inneburit enorma kostnader och en byråkratisering, utan att man 
har lyckats med att bana väg för en integration av flyktingar och invandrare i 
det svenska samhället. Andra har förespråkat ett avskaffande av den organi
serade invandrarpolitiken, av invandrarbyråer eller motsvarande kommunala 
organisationer. Kritiken av invandrarpolitikens felaktiga riktlinjer har byggt 
på den meningen att den i huvudsak och i praktiken bara har haft en 
tvivelaktig eller direkt negativ betydelse.13 Kritiken, både vad avser riktlinjer 
och arbetsmetoder, har föranlett en diskussion om relevansen av den inter-
ventionistiska politiken i relation till ifrågavarande problem, om den 
politiska processens relevans, om administrativ implementering och om 
behovet av ett förbättrat politiskt handhavande. 

Det är viktigt att understryka att debatten om invandrarpolitiken inte så säl
lan speglar lösryckta aspekter som inte kan belysa problemen i deras helhet, 
brett och kontextuellt. Invandrarpolitiken kan inte bedömas bara utifrån sina 
egna målsättningar, strukturer och processer. Det är en politik som influeras 
av och går in i många andra politiska samområden, som exempelvis social
politik, skolpolitik och bostadspolitik. Samhällsutvecklingen i en vidare me
ning, ekonomisk och politisk, är i många avseenden avgörande för invand
rarpolitikens inriktning, tillämpning och resultat. 

Den övergripande principen inom det svenska generella välfärdssystemet är 
att vaije myndighet inom sitt verksamhetsområde har ett bestämt ansvar och 
skall erbjuda likvärdig service visavi invandrare och befolkning i övrigt. Det 
problematiska är dock att flyktingar och invandrare, till följd av en rad 
försvårande livsvillkor, har speciella behov som ibland och i vissa avseenden 
kräver särskilda stödåtgärder för att integrationen i det svenska samhället 
skall underlättas. Sådana åtgärder och motsvarande så kallad invandrar

11 Ibid:9. 
12 Se Read 1991/92:12 och Soininen 1992. 
13 Se t.ex. Giir 1996, Röjas 1993. 
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politik syftar till och ses av många, om än inte av alla, som en förutsättning 
för ett integrerat och väl fungerande mångetniskt och kulturblandat samhälle. 
Invandrarpolitiken omfattar generellt sett tre olika aspekter. Den första är 
den medborgarrättsliga och berör arbets- och uppehållsfrågor, naturalise-
ring, rösträtt och så vidare. Den andra berör samhällsservice för invandrare, 
oavsett vistelselängden i landet, till exempel vad avser tolkförmedling, hem
språksundervisning för invandrarbarn och stöd för invandrares kulturella och 
religiösa aktiviteter.14 Den tredje aspekten omfattar det kommunala 
flyktingmottagandet som speciellt riktas mot nyss inflyttade flyktingar och 
invandrare. 

Det kommunala flyktingmottagande bygger sedan 1985 på ömsesidiga över
enskommelser och ett samarbete mellan stat och mottagarkommuner.15 Sta
ten har det övergripande ekonomiska ansvaret för hela flyktingmottagandet, 
samtidigt som berörda kommuner har det konkreta och tillämpade ansvaret 
för dess genomförande.16 Flyktingmottagandet har tilltagit, organiserats och 
utvecklats under en tid som har präglats av politiska och ekonomiska 
förändringar. Tillsammans med nedskärningar i det offentligt finansierade 
välfärdssystemet har detta gett näring åt en högmäld främlingsfientlighet och 
rasism, inte minst på det politiska planet. I den allmänna debatten har främ
lingsfientliga åsikter kommit att uttryckas allt oftare. Flyktingmottagandet 
har också uttryckligen och i flera olika avseenden kommit att ifrågasättas. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Förutom den introducerande delen består denna avhandling av tre rapporter 
som bygger på undersökningar genomförda 1994, 1996 och 1999. Det 
gemensamma bakomliggande huvudsyftet har varit att undersöka den roll 
söm politiska, organisatoriska, professionella och ekonomiska faktorer har 
spelat för det svenska lokala flyktingmottagandets framväxt, utformning och 
verksamhet. Vilken roll har nämnda faktorer spelat för invandrarpolitikens 
implementering? Vilka begränsningar och möjligheter har politiska, 
organisatoriska, ekonomiska och professionella faktorer inneburit på det 
lokala kommunala planet? Vad kan andra påverkansfaktorer ha haft för 
inverkan? Vilken betydelse har målgruppens (flyktingar och invandrare) 
egen karaktär haft? Fokus har i de olika studierna legat på flyktingmottag
andet sedan mitten av 1980-talet fram till slutet av 1990-talet. Den yttre 

14 Observera att vissa av dessa åtgärder bör anses som generella medborgerliga rättigheter. Varför anses det finansiella stödet, 
t.ex. till muslimska och judiska församlingar, som särskilda åtgärder till skillnad från statskyrkans församlingar 

15 Prop 1983/1984:124. 
16 Arbetet med invandrare och flyktingar täcker flera områden: ekonomiskt bistånd, bosättning, samhällsinformation, SFI, arbete 

och praktik, barnomsorg, förberedelseklasser i grundskola och gymnasium, råd, stöd och samtalsbehandling, sjukvård, 
tolkservice, service till handikappade och äldre flyktingar. 
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ramen för studierna har varit den nationella invandrarpolitikens mål och 
medel. Konkreta förhållanden har belysts, främst med hänvisning till situa
tionen i Umeå kommun, samtidigt som avsikten har varit att lyfta fram gene
rella drag och erfarenheter, liksom problem, när det gäller svenskt kommu
nalt flyktingmottagande. 

Den tilltagande satsningen på och tilliten till decentralisering i form av bland 
annat målstyrning och ramlagar under 1980-talet kan ses som uttryck för en 
ideologisk förändring, uttryckligen syftande till att fördjupa demokratin 
genom att flytta beslutsfattandet närmare medborgarna själva. I ett imple-
menteringsperspektiv har denna förändring lett till att politiska beslut har 
blivit flexiblare på det kommunala planet. Frågan reser sig vilken roll flyk
tingmottagandets organisatoriska förändringar har spelat. Erfarenheterna är 
inte enbart positiva. Tolkningen av lagar och föreskrifter har kommit att 
anpassas till lokala förhållanden och tillämpningen har formats efter speci
fika politiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar och perspek
tiv, ofta i högre grad än i relation till lagstiftningens ursprungliga och 
egentliga syften och intentioner. 

Viktiga frågor i sammanhanget att belysa är betydelsen av invandrarpoli
tikens formulering och dess centrala riktlinjer för lokal och konkret flykting
verksamhet. En analys av flyktingmottagning på lokalt plan måste belysa hur 
kommunikationer och interaktioner mellan central och lokal nivå fungerar 
och hur centralt fattade beslut tolkas och upplevs kommunalt. Med tanke på 
att ifrågavarande mål har avsetts vara vägvisande för berörda myndigheter är 
det av vikt i sammanhanget att resa frågan om den grad till vilken uppställda 
mål har varit klart formulerade och operationaliserade. Vilken insyn har 
berörda politiker haft i den kommunala flyktingmottagningen? Hur har 
politiska beslutsfattare förhållit sig till berörda praktiska handläggare och 
administratörer med sina olika praktiska problem och frågor? Hur har 
flyktingmottagandet organiserats? Vari har dess organisationsstruktur 
bestått? Vilka konsekvenser har denna struktur haft vad avser den konkreta 
verksamheten? Hur har denna verksamhet sett ut? Hur har det kommunala 
självstyret, dess intentioner och ramar påverkat flyktingmottagandet? 

Flyktingmottagandet som helhet är beroende av flera olika berörda myndig
heters mål och uppgifter, verksamhet och organisationsstruktur. Detta leder i 
sin tur till att en 'lyckad' verksamhet i hög grad blir beroende av alla dessa 
myndigheters samverkan, samarbete och samordning. Respektive uppgift 
och mål måste koordineras inom ramen för en helhetsbetonad och gemen
samt verkande övergripande verksamhet. Den relevanta frågan i samman
hanget är hur samarbetet och samverkan mellan skilda kommunala verksam
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hetsområden har fungerat? Vilka har de finansiella resurserna varit och hur 
har dessa resurser, deras skilda källor och fluktuationer, påverkat 
flyktingmottagandets planering, stabilitet, förändring samt verksamhet? 

'De andras' identitet aktualiseras på ett känsligt sätt och i hög grad inom 
flyktingmottagandet. Många dimensioner av den mänskliga tillvarons mest 
personliga och känsliga aspekter berörs här, inte bara sådant som har att göra 
med tillvaron i nuet, utan också sådant som har med det framtida och 
förflutna att göra. Av vikt att belysa här har också varit den utsträckning till 
vilken flyktingar själva har kunnat påverka flyktingmottagandets inriktning 
och utformning, samt i vilken grad hänsyn i praktiken har tagits till berörda 
flyktingars individuella bakgrund, problem och möjligheter. 

1.3 Metod och källor 
Redovisade studier bygger i första hand på ett stort och brett urval intervjuer 
med representanter för olika berörda kategorier samt också ett omfattande 
sekundärmaterial i form av officiella dokument, skrivelser, statistiska upp
följningar och verksamhetsberättelser. Tidigare relevanta studier har också 
utgjort ett viktigt bakgrunds- och jämrörelsematerial, liksom akademisk 
facklitteratur på området ifråga. För en närmare presentation av olika käll
material och tillvägagångssätt hänvisas till respektive redovisad studie. 

Viktigt att understryka i sammanhanget är att mötet mellan flykting och 
samhälle till sin karaktär är högst ojämlikt i maktavseende, vilket också bör 
beaktas i vaije analys av flyktingars integrationsprocess. I analytisk mening 
kan integrationsprocessen sammanfattningsvis beskrivas utifrån en bild av 
flyktingens situation som bestämd av tre faktorer: För det första den enskilde 
flyktingens individuella färdigheter och erfarenheter, för det andra flykting
mottagandets och invandrarpolitikens mål, organisering och funktion samt 
för det tredje inhemska liksom internationella ekonomiska och sociala för
hållanden. Interaktionen mellan flyktingmottagningen i dess helhet och olika 
flyktingar med sina förutsättningen sker alltså inte i ett vakuum. Sam
hälleliga ekonomiska och sociala betingelser, liksom politiska och allmän
kulturella, utgör tillsammans den bakgrund mot vilken integrations- och för 
den delen också segregationsprocesser utvecklas. Inte minst viktigt är de 
opinionsmässiga och mediala aspekterna härvidlag. 

När det gäller intervjuer med ansvariga vid skilda kommuners flyktingmot
tagningar så har olika personalfunktioner kontaktats, inte bara de som i 
formell mening har sorterat under den formella flyktingmottagningen, men 
också de som överhuvudtaget har spelat en viktig roll för denna. Syftet har 
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varit att få en bild av gemensamma erfarenheter liksom problem, att belysa 
goda såväl som dåliga exempel och att i allmänhet befrämja ett berikande 
erfarenhetsutbyte. Uppgifter har på motsvarande sätt insamlats från politiker 
och flyktingar, ibland vid återkommande intervjuer vid olika tidpunkter. I 
allmänhet har öppna frågor ställts, men i vissa fall har också halvt strukture
rade frågor använts, där syftet har varit att belysa mer bestämda problem 
inom flyktingmottagandet eller rörande flyktingarnas situation. Intervjuerna 
med flyktingar har i huvudsak skett på individnivå, även familje- och grupp
intervjuer har förekommit. Ömsesidiga diskussioner har visat sig vara 
viktiga när det gäller att få inblick i skilda flyktingars situation. Flykting
intervjuerna har varit standardiserade med avseende på viss nyckelinforma
tion för samtliga intervjuade. Det har samtidigt varit viktigt med öppna 
samtal så att intervjuad flykting kunnat ges möjlighet att berätta och resonera 
fritt kring det som hon eller han har ansett vara viktigt. Målet har varit att 
försöka spegla hur flyktingsituationen ser ut och hur olika aspekter på denna 
situation hänger samman med varandra. Nästan alla flyktingintervjuer har 
gjorts hemma hos flyktingarna själva. Urvalet av intervjuade bygger på 
frivilligt deltagande, efter information om undersökningens syfte. Urvalets 
representativitet kan naturligtvis diskuteras, men ingen systematisk selektion 
har förekommit. Det finns inget som talar för att man bör ifrågasätta de all
männa intryck som man får av de samlade intervjuerna. 

När det gäller flyktingmottagandet, dess ändamålsenlighet och funktion, så 
bör man vara medveten om att avsedda och icke avsedda konsekvenser inte 
bara är ett direkt resultat av hur en viss given politik utformas rent program
mässigt. De statliga politiska aktörerna utgör bara en faktor i en högst kom
plicerad, och många gånger oöverskådlig, process. Andra aktörer, regionala 
och kommunala, privata såväl som offentliga, individuella liksom kollektiva, 
organisatoriska likaväl som politiska, utövar också ett starkt inflytande på 
implementeringsprocessen. Verksamheter i allmänhet, och inte minst flyk
tingmottagning, handlar om öppna system som omfattar politiska, intres
semässiga, interorganisatoriska och intraorganisatoriska nätverksmönster. 

Som redan har understrukits måste flyktingmottagandets mål och organise
ring, konkret vidtagna åtgärder, roll och betydelse, syftande till att underlätta 
kommunplacerade flyktingars integration i svenskt samhälls- och arbetsliv, 
placeras in i en helhetlig kontext. Gapet mellan retorik och praktisk 
tillämpning är som regel påtagligt på de flesta politikområden. Men kanske 
har detta gap varit särskilt uttalat när det gäller invandrarpolitiken, vilket har 
lett till att denna från allra första böljan också har kommit att till dels 
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motverka sitt egentliga syfte.17 Invandrarpolitiken har fått så mycket upp
märksamhet, politiskt, massmedialt och institutionellt, att den, oavsett 
politikens egentliga intentioner, har blivit till en symbol som underblåser 
känslor och relationer av 'vi och dom'. Invandrarpolitiken har också blivit 
allt mer inriktad på en funktionell integration och mindre inriktad på lång
siktig politisk och sociokulturell integration, till skillnad från vad som egent
ligen var tyngdpunkten i 1970-talets invandrarpolitiska mål och intentioner. 
Kanske är en av anledningarna till detta att inslaget av icke-europeiska 
invandrare och flyktingar över tid har blivit så mycket mera påtagligt. Det, 
som en gång ansågs, homogena Sverige har blivit multietniskt och 
mångkulturellt i en grad som har kommit att utgöra en påfrestning och 
utmaning för politiska intentioner och ambitioner. 

1.4 Fokus ering och disposition 
Fokus i avhandlingen ligger på det kommunala flyktingmottagandet, dess 
målsättningar, hur dessa tolkas och genomförs, mottagandets organisering 
och verksamhet, aspekter som har att göra med flyktingars egna upplevelser 
och situation före och efter kommunplacering samt deras grad av delaktighet 
i flyktingmottagandet. Samarbetet mellan olika berörda myndigheter i rela
tion till flyktingmottagandet har också varit en viktig aspekt att belysa. I viss 
utsträckning har också återvandringsfrågor belysts. 

En viktig begränsning är att avhandlingen inte handlar om invandrarpoli
tikens* och flyktingmottagandets målsättningar och dess konkreta resultat i 
sig. Studiernas tyngdpunkt ligger i belysningen, i ett kritisk perspektiv, av 
den invandrarpolitiska konkreta implementeringen på lokalt plan. Den 
tillämpade och vardagliga praktikens problem belyses i relation till såväl 
lokala organisationsmodeller som politisk-ideologiska och ekonomiska för
ändringsprocesser i det svenska samhället i stort. Det teoretiska perspektivet 
bygger på implementeringsteori inom politisk-sociologisk och politologisk 
forskning om statsförvaltning, kommunal organisation och gräsrotsbyråkrati 
samt på centrala analytiska perspektiv på IMER-forskningsfaltet rörande 
migration, integrationsfrågor och etnicitet. 

Föreliggande avhandlingskappa är disponerad i 6 avsnitt. Efter detta in
ledande avsnitt med bakgrundsteckning samt beskrivning av syfte, tillväga
gångssätt och uppläggning ges i avsnitt 2 en allmän översikt över svensk 
invandrings- och invandrarpolitik. Avsnittet syftar till att ge en informativ 
bild, historisk och kontextuell, som också kan identifiera viktiga aspekter i 

17 Ålund & Schierup 1991:19f. 
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relation till kommunalt flyktingmottagande och tillämpad invandrarpolitik på 
lokalt plan. I avsnittet presenteras också en kort tillbakablick och översikt 
över det lokala flyktingmottagandes uppkomst, utveckling och konkreta 
verksamhet. Avsnitt 3 innehåller en kort presentation av viss tidigare 
forskning inom problemområdet och pekar på forskningsbehov i relation till 
synvinklar och aspekter som saknas eller som starkare bör framhävas. 
Avsnitt 4 består av en sammanfattande redovisning av de tre studier som 
tillsammans med föreliggande kappa utgör den samlade avhandlingen. I 
avsnitt 5 summeras på ett systematiskt sätt ett antal kritiska erfarenheter och 
generella intryck från kommunalt flyktingmottagande. Avsnittet ägnas också 
åt en teoretisk inramning med teoretiska implikationer, perspektiv och 
problematiseringar. I avsnitt 6 summeras ett samlat huvudintryck rörande 
kommunalt flyktingmottagande, politik, implementering, hinder och 
möjligheter. 
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2. INVANDRINGS- OCH INVANDRAR
POLITIK 

2.1 Inledning 
Länge var den dominerande uppfattningen inom svenska myndigheter att 
efterkrigstidens arbetsemigranter och invandrare till stor del var, med Piore's 
berömda uttryck, 'birds of passage'.18 Så sent som 1975 förväntade man sig 
att många, för att inte säga majoriteten, skulle återvända hem.19 Denna tro 
kom dock att förändras20 och det blev klart att de flesta av invandrarna var 
'här för gott'. 

En intensiv debatt, politiskt såväl som massmedialt,21 ägde rum under 1960-
talet och in på 1970-talet om hur man skulle kunna hantera de allt mer 
pockande immigrations- och integrationsfrågorna.22 Rådande assimilations-
inriktade tänkande bedömdes som inte längre realistiskt, varken politiskt-
ideologiskt eller praktiskt sett. Samtidigt faste man ett stort avseende vid ett 
ömsesidigt beroende mellan invandringens volym och förutsättningarna för 
invandrares integration i det svenska samhället. Det tongivande argumentet 
var att "Invandringen till Sverige tills vidare måste kontrolleras för att det 
skall vara möjligt att samordna den med våra resurser och vår politik inom 
andra områden och upprätthålla principen att invandrare skall ha möjlighet 
att leva på samma standardnivå som den inhemska befolkningen".23 Med 
samma argument legitimerades också införandet redan i slutet av 1960-talet 
av en strikt restriktiv arbetsinvandring som i princip har gällt fram till idag. 

Invandringen till Sverige dominerades av en arbetskraftsinvandring under 
1950- och 1960-talen. Sedan 1970-talet, och i starkt tilltagande grad, har 
invandringen kommit att präglas av flykting- och återföreningsinvandring. 
Med den ökande invandringen från tredje världen och före detta socialistiska 
länder har asylpolitiken och hela invandringspolitiken, men också invandrar-
och flyktingpolitiken, alltmer blivit en brännpunkt för politisk uppmärk
samhet och politisering. Ifrågavarande frågor har blivit konfliktfyllda och 
kontroversiella, inte minst till följd av att välfärdssamhällets ekonomiska och 
politiska problem, omstrukturering och social nedskärning, har kommit att 

18 M.J. Pioré 1979. 
19 Prop 1975:26. 
20 Widgren 1987. 
21 Debatten inleddes i DN hösten 1994. De flesta deltagande debattörer var själva invandrare eller av invandrarursprung. Mest handlade det 

om invandrares situation och problem i landet samt frigör om assimilations- eller integrationsalternativen. 
22 Schwarz 1971, Hammar 1985, Widgren 1987. 
23 Prop. 1968:142.1. 
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förstärka en rad samhälleliga konfliktytor och inslaget av ojämlikhet, segre
gation och exklusion. De så kallade invandrarfrågorna måste nära relateras 
och analyseras i relation till denna större samhälleliga kontext. 

2.2 Svensk invandringspolitik - kort översikt 

1917-1954 
Från 1860 till 1917 var invandringspolitiken mycket liberal, baserad på prin
ciper om fria rörelser mellan europeiska länder. Generellt behövdes varken 
pass eller särskilda tillstånd för att inresa till och arbeta i landet, med uttalat 
undantag för "zigenare, kriminella och tiggare". Den "svenska rasen" skulle 
skyddas från "icke önskade" utlänningar. Mellan 1917 och 1945 var svensk 
invandringspolitik uttalat restriktiv.24 Orsaken var uttryckligen att man ville 
skydda den inhemska arbetskraften.25 Den restriktiva omsvängningen var 
också en del i en hel europeisk rasialiseringspolitik. 1930 blev immigra
tionen till Sverige större än emigrationen från landet. Invandringen var på 
1930-talet begränsad och bestod främst av återvandring av svenskar från 
USA. Under 1940-talet ökade invandringen märkbart och främst av flyk
tingar. Enligt officiell statistik fanns det cirka 25 000 invandrare i landet före 
andra världskriget. Under kriget kom nästan 200 000 flyktingar, mest norr
män, finländare, danskar, judar, ester och letter.26 

1945 års utlänningslag innebar inga större förändringar av den restriktiva 
politiken. Under andra världskriget var man från politiskt håll angelägen om 
att flyktingfrågor inte skulle störa utrikespolitiken. Det ansågs viktigt att det 
'neutrala' Sverige inte till följd av flyktingmottagning skulle hamna i kon
flikt med främst Tyskland. Vissa flyktingar ansågs också som ett hot mot 
grundläggande demokratiska värden. Den snabbt växande ekonomin direkt 
efter kriget och efterfrågan på invandrad arbetskraft gjorde frågan om en 
organiserad arbetskraftsinvandring allt mer angelägen. 1948 beslöts att 
arbetsmarknadsstyrelsen AMS skulle bli organiserande och kontrollerande 
myndighet, istället för Utlänningskommittén, vilken tidigare var ansvarig 
officiell myndighet för invandrings- och invandrarfrågor. Länken mellan 
invandring och arbetskraftsbehov förstärktes härigenom. Betydelsen av 
arbetskraftens fria rörlighet underströks i officiella sammanhang, samtidigt 
som man också underströk nödvändigheten av att skydda den inhemska 
arbetskraften och landets vitala intressen.27 

24 Lundh & Ohlsson 1994:12. 
25 UtlL. 1927:198. 
26 SOU 1945:1. 
27 SOU 1951:42. 
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1954-1967 

Den utlänningslag som tillkom 1954 var också mycket liberal med en gene
rös tolkning av legitima flyktingmotiv och en uttalad poängtering av vikten 
av att garantera utländska medborgares rättigheter gentemot "orättvis 
behandling".28 1951 års FN-baserade flyktingöverenskommelse var en av 
grunderna för den nya utlänningslagen. 

Under den tidiga efterkrigstiden dominerades invandringen av arbetsmigran-
ter från andra nordiska länder, främst Finland. Överenskommelse om en ge
mensam nordisk arbetsmarknad med fri rörlighet för nordiska medborgare 
träffades också 1954. Under denna period utgjorde invandrare från Finland 
mer än hälften (60 procent) av den totala arbetsinvandringen till Sverige, en 
andel som sedan gradvis har minskat till mindre än 15 procent på 1990-
talet.29 Rekrytering av arbetskraft från Sydeuropa ansågs också nödvändig 
för efterkrigstidens blomstrande svenska industri. Arbetskraftsrekryteringen 
startade först i Italien, västra Tyskland, Österrike och Ungern, och senare i 
Holland, Grekland och Belgien. Under 1960-talet ökade arbets
kraftsinvandringen från Jugoslavien och Turkiet starkt. 

Den årliga invandringen var under 1950-talet cirka 25 000 personer, i huvud
sak bestående av spontant invandrade. Försöken att begränsa invandringens 
storlek i slutet av 1960-talet misslyckades. Den nordiska invandringen fort
satte och invandring genom familjeåterförening ökade markant. 

Landsorganisationen LO har spelat en central roll för utformandet av efter
krigstidens invandringspolitik. LO motsatte sig tidigt all okontrollerad form 
av invandring och insisterade på att utländsk arbetskraft borde vara den re
surs som man i sista hand skulle vända sig till. Istället ville man främja en 
mobilisering av den nationella arbetskraftsreserven, särskilt kvinnor och 
handikappade.30 LO menade att rekrytering av utländsk arbetskraft borde stå 
under kontroll av AMS. Från arbetsgivarsidan SAF varnade man samtidigt 
för att arbetskraftsbrist skulle leda till ekonomisk stagnation.31 Spänningen 
mellan arbetsmarknadens parter minskade sedan under 1950-talet till följd av 
den blomstrande ekonomiska tillväxten. 

Under 1960-talet, särskilt efter 1965, ökade antalet invandrare i påfallande 
hög grad. Parallellt hade antalet förvärvsarbetande kvinnor också ökat mar

28 UtlL. 1954. 
29 Lund & Ohlsson 1994:25. 
30 SOU 1968:142:31. 
31 Mohn 1946:12. 
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kant.32 Den teknologiska utvecklingens strukturrationalisering hade dess
utom samverkat till att arbetskraftsbristen inte längre var lika akut. Arbets
tagarsidans position förstärktes när det gällde att förhandla om lön, anställ
ningsvillkor och så vidare och LO hade intresse av att begränsa 
arbetskraftens fria rörlighet. Den nordiska rörligheten var för övrigt också 
ganska omfattande i sig. Motståndet förstärktes av en lågkonjunktur i mitten 
av 1960-talet33 och hänvisningar till bristen på bostäder, kostnader för 
språkundervisning och liknande.34 

Efter 1967 
1967 hade en restriktiv kontroll av utomnordisk arbetskraftsinvandring 
införts. Det krävdes arbetstillstånd innan invandring till landet. Följande år 
fattade riksdagen beslut om den nya ordningen. Samma år tillsattes en parla
mentarisk kommitté, Invandrarutredningen IU, för att utreda invandrarnas 
situation, deras behov och de åtgärder som borde vidtas. Ett år senare etab
lerades Statens invandrarverk SIV som kom att ersätta Utlänningskommittén 
som hade verkat sedan 1939. SIV35 blev ansvarig myndighet när det gäller 
kontroll av invandringen, medborgarskapsfrågor, allmän information om och 
för invandrare och så vidare. 1973 inrättades en särskild regeringsminister 
med ansvar för invandrings- och invandrarfrågor. 

Ett nära inre samband mellan invandringspolitik (dess omfattning och regle
ring) och invandrarpolitik (jämlikhets- och välfärdspolitik med inriktning 
mot invandrade) kom dock tidigt att utvecklas. I en tidig proposition36 

påpekade man att allt fler invandrare kom till Europa från andra delar av 
världen och att denna tendens skulle fortsätta. Därför, och för invandrarnas 
eget bästa, menade man att "kontroll över invandringen är nödvändig även 
för att vi skall ha en standard som är jämförlig med den inhemska befolk
ningens".37 1970-talets flyktinginvandring ledde till flera uttalanden i riksda
gens debatter. Dåvarande ansvarigt statsråd uttalade att Sverige hade ett 
ansvar för de invandrare som redan finns i landet och att med en alltför stor 
invandring skulle Sverige inte kunna leva upp till det ansvaret. Flykting
invandringens ökning, parallellt med arbetskraftinvandringens minskning, 
gjorde att invandringens omfattning låg kvar på en relativt sett hög nivå. 

32 Qvist 1973: s 168. 
33 Kyle 1979:210-213. 
34 SOU 1967:18. 
35 Efter den 1/7/2000 ändrades Statens invandrarverks namn till Migrationsverket. Verket är Sveriges centrala 

utlänningsmyndighet. Det innebär att man ansvarar för a) tillstånd för besök och bosättning i Sverige, b) asylprocessen från 
ansökan till uppehållstillstånd eller självmant återvändande, c) medborgarskap, d) stöd för frivillig återvandring, e) 
internationellt arbete inom EU, UNHCR och andra samverkansorgan samt att alla berörda myndigheter samverkar på bästa sätt. 
(Källa: "www.migrationsverket.se"). 

36 Prop. 1968:142. 
37 Ibid: 102fl 
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Detta var också en av anledningarna till att en översyn av invandrar- och 
invandringspolitiken av statsrådet sågs som nödvändig och snart utvecklades 
två viktiga riktlinjer. Dels att invandringspolitiken måste präglas av en mera 
'realistisk' attityd och att invandringen av utomnordiska medborgare måste 
regleras och samordnas med samhällets politik på andra områden, det vill 
säga att den inre samstämmigheten mellan invandringspolitiken och 
invandrarpolitiken måste beaktas. Dels att den utomnordiska invandringen, 
med undantag för flyktingar enligt Genèvekonventionen och anhöriga inom 
kärnfamiljen, måste anpassas till Sveriges möjligheter att erbjuda arbete, 
bostad och så vidare.38 

Till följd av den restriktiva invandringspolitiken minskade dock arbetskrafts
invandringen markant in på 1970-talet, samtidigt som antalet asylsökande 
flyktingar påtagligt ökade. Mellan 1970 och århundradet ut uppgick 
invandringen till Sverige till ungefar 400 000 personer per årtionde. Åter-
vandringen till de nordiska länderna, särskilt Finland, tilltog. Även en del 
sydeuropeiska och latinamerikanska invandrare återvandrade.39 Den eko
nomiska tillväxten hade tilltagit i Finland och i Grekland och i en del latin
amerikanska länder hade en demokratiseringsprocess kommit till stånd. 

1972 stoppades i princip all invandring, bortsett från den från andra nordiska 
länder. För invandring av utomnordisk arbetskraft krävdes mycket specifika 
kvalifikationer, och föregående konsultationer med LO, för att arbets- och 
uppehållstillstånd skulle kunna beviljas.40 Kopplingen mellan invandrings
politik och ekonomisk politik, på basis av ett centraliserat och korporativt 
beslutsfattande, blev tät. Konsekvensen blev också att den utomnordiska 
arbetskraftsinvandringen kom att ligga på en så låg nivå som cirka en 
procent av den totala årliga invandringen.41 

Idén om en balans mellan invandringens volym och det underförstådda 
ekonomiska utrymmet för en ambitiös invandrarpolitik har fortsatt gällt 
också efter 1970-talet. Den omfattande flyktinginvandringen under 1990-
talet har främst hängt samman med upplösningssituationen och krigen i 
forna Jugoslavien, en invandring som med hänvisning till humanitära skäl 

38 SOU 1983:29,18. 
39 Lundberg 1989:11. 
40 Den som vill stanna i Sverige mer än tre månader måste ha uppehållstillstånd. Som ett generellt krav gäller att utlänningar som 

avser att bosätta sig i Sverige ska ha fått uppehållstillstånd före inresan. Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd första 
gången ska göras hos svensk ambassad eller svenskt konsulat i sökandens hemland eller i det land där han annars är 
stadigvarande bosatt. Ansökan om förlängning görs till Migrationsverket. Uppehållstillstånd ges för viss tid eller som permanent 
uppehållstillstånd. Det tidsbegränsade uppehållstillståndet ger rätt att resa in i och vistas i Sverige under den tid som står i 
tillståndet. Permanent uppehållstillstånd ger rätt att resa in i och vistas i Sverige utan tidsbegränsning. Den som har permanent 
uppehållstillstånd får vara i Sverige även utan pass. Den som vill resa utomlands måste dock alltid ha en giltig passhandling. 

41 Lundh & Ohlsson 1994:58. 
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och åtaganden inte kunde bromsas. Men inriktningen på att starkt begränsa 
invandringen av också flyktingar har parallellt tilltagit under 1990-talet. 
Intressant nog, i kölvattnet på den ekonomiska expansionen vid 2000-talets 
böljan, har behovet av högt utbildad arbetskraft återigen aktualiserat ett 
behov av selektivt inriktad arbetskraftsimport. 

Den svenska invandringspolitiken har varit ambitiös och har också framhävt 
sig själv som politiskt och ideologiskt långt framskjuten vad gäller solidaritet 
och humanitära ansvarstaganden. Påpekas bör dock också att denna politik 
genomgående har varit pragmatiskt selektiv och styrd av nationella intressen 
när det gäller kontrollen eller begränsningen av invandringens omfattning.42 

Regeringens invandrarpolitiska proposition från 1983 underströk mer eller 
mindre uttalat sambandet mellan invandringspolitik, flyktingpolitik och det 
generella ekonomiska läget i landet, samtidigt som man ville "ge invandrar
politiken en chans", det vill säga ge mer uppmärksamhet åt integrationsfrå
gor.43 

Flyktingar har sedan tenderat att betraktas antingen som en arbetsmark
nadsresurs, när sådan har behövts, eller som en problematisk social och 
ekonomisk börda.441 detta sammanhang har det socialdemokratiska partiet 
(SAP) generellt sett, enligt Carl-Ulrik Schierup (1991), bedrivit en pragma
tisk strategi: "On one hand, the Social Democratic political élite acts as the 
guardian of Sweden's international economic competitiveness, i.e. as respon
sible for preventing the flight of capital. This role entails guaranteeing the 
private labour market a differentiated and 'not too costly' labour force. As 
the foremost architect and guarantor of a huge and ramified Swedish welfare 
edifice, the ruling party will also have to care for a supply of adequate an 
'not too costly' labour for the public sector. On the other hand, the SDP is 
extremely sensitive to reactions from its traditional social base, 'the move
ment' (party and union grassroots), as it is idiomatically known".45 

Negativa reaktioner från gräsrotsplanet inom SAP har som regel förknippats 
med upplevda hot om negativa effekter av invandrare och flyktingar, ekono
misk belastning, kulturkrockar och rasism. Den restriktiva sidan av svensk 
invandringspolitik har samma bakgrund och är en av den pragmatiska håll
ningens aspekter. Samtidigt räcker det inte med att peka på denna pragma
tiska balansering av olika behov och intressen när man skall förklara den 
komplexa invandringspolitiken. Enligt Schierup måste man också beakta den 

42 Hammar 1985:26. 
43 Prop. 1983/84:144. 
44 Schierup 1991:3181 
45 Ibid: 25. 
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betydelse som frågor om internationell solidaritet och humanism har spelat, 
särskilt vad gäller flyktingpolitiken, och vad gäller inte minst SAP. Även om 
internationell solidaritetspolitik och humanitär hållning allt mer har kommit 
under press de senaste åren.46 

2.3 Svensk invandrarpolitik - kort översikt 

Riktlinjer och principer 

Fram till slutet av 1960-talet dominerandes svensk invandrarpolitik av en 
assimilationstanke, även om det inte fanns något officiellt nationellt invand-
rarpolitiskt program. I en regeringsproposition från 1968 skriver man att 
"Om invandraren avser att bosätta sig i Sverige for gott, är det angeläget för 
såväl honom som samhället att han så till vida smälter in i befolkningen att 
han i det långa loppet inte känner sig främmande i samhället".47 Orsaken till 
avsaknaden av ett samlat program berodde på att man kanske hade den 
uppfattningen att invandrarna bara var här som flyttfåglar som snart vänder 
åter igen.48 

En intensiv debatt angående invandrares situation drogs dock igång från 
mitten av 1960-talet. Opinionen var kluven i frågan om målsättningen borde 
vara assimilation eller integration på grundval av kulturell differentiering? 
Det var i första hand från LO-håll som man lyfte upp frågor som kulturella 
rättigheter, rättigheter för invandrare till gratis svenskundervisning, obligato
risk skola för invandrarbarn och så vidare. De krav som ställdes bör ses mot 
bakgrund av de i tiden dominerande och generella politiska kraven angående 
jämlikhet, rättvisa, solidaritet och allas rätt till deltagande i politik och 
samhällsliv. Det var också LO's avsikt att aktivt inkorporera invandrade 
arbetare inom sina fackliga organisationer. Kanske var det, som Tomas 
Hammar (1985) har hävdat, den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 
och stora inslaget av finska arbetskraftsinvandrare som kan förklara genom
slaget av det invandrarpolitiska jämlikhetsmålet. En referens av vikt i sam
manhanget pekar på medborgarskapsrätten för den svenska minoriteten i 
Finland.49 

1975 fattade riksdagen beslut om en samlad invandrarpolitik, politiskt ambi
tiös och baserad på de tre målen 'jämlikhet', 'valfrihet' och 'samverkan'.50 

Jämlikhetsmålet innebar att invandrare skulle ha samma möjligheter, rättig

46 Ibid: 26. 
47 Prop.1968:142:107. 
48 Widgren 1987:13. 
49 Hammar 1985:41. 
50 SOU 1974:69. 
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heter och skyldigheter som den övriga befolkningen. Valfrihetsmålet innebar 
att medlemmar av språkliga minoriteter skulle kunna välja i vilken grad de 
ville tillägna sig en svensk kulturell identitet och i vilken grad de ville 
bibehålla och utveckla sin ursprungliga identitet och sin kulturverksamhet 
inom den svenska kulturgemenskapen. Samverkansmålet innebar att en 
ömsesidig och omfattande samverkan skulle finnas mellan å ena sidan in
vandrar- och minoritetsgrupper och å andra sidan majoritetsbefolkning i 
frågor av gemensamt intresse. Dessa invandrarpolitiska mål bekräftades i 
stort av ett riksdagsbeslut 1986, med några smärre ändringar av valfrihets-
målet i anslutning till Invandrarpolitiska kommitténs IPOK's konstaterade 
att valfrihetsmålet "lett till krav på långtgående rättigheter bland vissa 
grupper, trots att dessa inte uppfyllde minoritetskriterier i folkrättslig me
ning".51 Man ville precisera valfrihetsmålet, vilket ledde till ny formulering 
innebärande att "begreppet bör tolkas så att det innefattar respekt för den 
enskildes identitet och integritet samt möjligheter att utveckla det egna 
kulturarvet inom ramen för de grundläggande normer som i det svenska 
samhället gäller för mänsklig samlevnad".52 

Instìtutìonalisering och åtgärder 
För att omsätta den samlade invandrarpolitiken i praktiken organiserades och 
institutionaliserades ett omfattande brett spektrum av åtgärder på ett gene
rellt samhällsplan. Tidigare hade i de större städerna redan sedan mitten av 
1960-talet en viss samhällsservice i mindre omfattning förekommit, till 
exempel vad avser samhällsinformation, tolkförmedling och begränsad 
svenskundervisning. Svenskundervisning under betalad arbetstid infördes 
redan 1972,53 sedan tillkom hemspråksundervisning, finansiellt stöd för 
invandrar- och minoritetsgruppers kulturella och religiösa verksamheter och 
organisationer, stöd för kommunala bibliotek för inköp av litteratur på in-
vandrarspråk samt rätt till tolkservice. Från och med 1976 fick invandrare 
som varit skrivna i landet i minst tre år rätt till att delta i kommunala och 
landstingskommunala val. 

Invandrarpolitikens institutionalisering i form av kommunalt flyktingmot
tagande i organiserad, spridd och stor skala påböljades i mitten av 1980-
talet. Under 1980-talet och fram till böljan av 1990-talet nådde antalet asyl
sökande, inklusive familjeåterföreningsfall, årligen en nivå på cirka 40 000 
personer.54 Hela detta mottagningssystem har dock stött på allvarliga prob

st Prop. 1985/86:98. 
52 Prop. 1985/86:98. s.18,21 och 177, se också Prop. 1990/91:195, och SOU 1984:58. 
53 Prop. 1975:26 s. 20. 
54 SOU 1993:113. 
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lem, speciellt under 1990-talet med en arbetslöshetsnivå som närmat sig 
1930-talets. Man kan i stort tala om ett misslyckande när det gäller flyk
tingars förvärvsarbete och självförsörjning. Invandrarpolitikens och flykting
mottagandets både inriktning och organisation har i grunden kritiserats. 
Repatriering har förespråkats som en väg att gå. Nya strategier som har 
föreslagits bygger på en tydlig marknadsfilosofi och politik av låt-gå-typ. 
Det offentligas roll och ansvar har i den tydliga konservativa samhälls-
politiska omsvängningen kommit att också rent principiellt ifrågasättas. 

Återvandringsfrågor 
Återvandringsfrågoma har tidigare behandlats högst sporadiskt och i huvud
sak i relation till individuella fall. Traditionellt har dessa frågor varit ganska 
tabubelagda, men under 1990-talet, i samband med den bosniska flykting
vågen, har det blivit mer legitimt att aktualisera återvandringsfrågor.55 

Återvandringsperspektivet bör enligt propositionsskrivning "vara en av grun
derna för migrationspolitiken".56 De politiska formuleringarna är dock 
oklara, liksom definitionen av själva återvandringsbegreppet och frågan om 
vilka de åtgärder är som borde vidtas för att förverkliga en återvandring. 
Man rekommenderar också i en senare utredning att återvandringsfrågan bör 
hållas isär från kommunernas introduktionsprogram för nyanlända invand
rare. Motivet till detta uttrycks som "Introduktionen är avsedd som den nöd
vändiga grunden för att kunna fa ett gott liv i Sverige. Det är i praktiken inte 
verkningsfullt att blanda ihop den med frågor som rör återvandring".57 Även 
om återvandring inte har blivit särskilt omfattande, mycket få flyktingar har 
valt och/eller kunnat återvända, så har ändå frågan om återvandring blivit ett 
återkommande tema och ett viktigt inslag i den invandrarpolitiska retoriken. 

2.4. Det kommunala flyktingmottagandet 
I Sverige uppfattades fram till 1980-talet invandringen i första hand som en 
arbetsmarknadsfråga. Följaktligen låg också ansvaret för dessa frågor inom 
AMS' ansvarsområde. AMS var ansvarig för rekrytering av arbetskraft, 
integrationsfrågor och överföring av kvotflyktingar. Statens invandrarverk 
SIV, etablerat sedan 1969, hade ansvar för medborgarskaps-, uppehålls- och 
tillståndsfrågor samt information och opinionsbildning. 

I det svenska systemet gäller generellt att vaije samhällsmyndighet inom sitt 
verksamhetsområde skall erbjuda en likvärdig service till befolkningen i 

55 Appelqvist & Tollefsen Altamirano 1998:89. 
56 Prop. 1996/97:25. 
57 SOU 1997:82:74. 
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allmänhet, inklusive flyktingar och invandrare. Samtidigt har flyktingar och 
invandrare ofta speciella behov som till dels kräver särskilda åtgärder och en 
organiserad verksamhet med syfte att underlätta integrationen i det svenska 
samhället. För detta syfte och för att kunna uppnå de övergripande invand-
rarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan har det sedan 1970-
talet etablerats ett stort antal institutioner samt vidtagits diverse åtgärder, 
såväl centralt som på det lokala planet. Trots att denna organiserade verk
samhet hela tiden har varit föremål för förändringar, så går vissa organi
satoriska former och arbetsriktlinjer i dagens kommunala flyktingmottagning 
tillbaka till 1980-talets böljan. Då formulerades på central nivå allmänna 
riktlinjer som influerades av dåtidens politiska och organisatoriska tänkande 
om hur detta mottagande skulle se ut. Det är därför viktigt att försöka fa en 
bild av flyktingmottagandets framväxt och utveckling. 

1980 tillsattes inom AMS en utredning AGFA, Arbetsgruppen för flykting
ansvar, vars förslag senare58 resulterade i att ansvaret för flyktingmottag
ningen från den 1 januari 1985 överfördes från AMS till SIV. Samma år 
genomfördes också en reform som i huvudsak baserar svensk flyktingmot
tagning på överenskommelser och samarbete mellan SIV och enskilda 
kommuner.59 Staten gavs fortsatt det övergripande ekonomiska ansvaret för 
flyktingmottagningen, men landets kommuner kom nu att spela en central 
roll som flyktingmottagare och anordnare av samhällsservice för flyktingar. 

AGFA- utredningen påverkades av samtidens idéer rörande målstyrning och 
decentralisering av makt ut till kommunerna och medborgarna. Till grund för 
den nya flyktingmottagningen lades den nya socialtjänstlagen.60 AGFA-
utredningen ansåg att kommunernas socialförvaltningar med den nya social
tjänstlagen som instrument var SIV:s naturliga samarbetspartners.61 Förslag 
om detta lades så småningom fram för beslut i riksdagen genom en rege
ringsproposition 1984.62 Härigenom tenderade också flyktingmottagandet att 
förskjutas mot ett omhändertagande av flyktingar i överensstämmelse med 
socialljänstlagens principer, snarare än av ett mottagande i överensstämmel
se med de invandrarpolitiska målen. 

SIV's roll skulle vara att koordinera och samordna skilda myndigheters 
insatser, ha ansvar för flyktingförläggningar, bedriva överläggningar och 
sluta överenskommelser med kommunerna samt ge information, stöd och 

58 Ds A 1981:11. 
59 Prop. 1983/1984:124, Sfù 27, rskr. 295. 
60 SFS 1980 - 620. 
61 Ds A 1981: 11. 
62 Prop. 1983/84: 124. 
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rådgivning i allmänhet till medverkande kommuner.63 SIV hade dock inga 
organisationer på lokal nivå för egen uppföljning. Inte heller hade man 
sådana befogenheter eller välutvecklade förbindelser med berörda kommu
ner. 

Det ökade antalet flyktingar efter 1985 ledde till att SIV engagerade i princip 
landets alla kommuner för lokal flyktingmottagning. Den så kallade 'Hela 
Sverige strategin' infördes bland annat för att motverka en koncentration av 
flyktingar till vissa bostadsorter som till följd av den starka invandringen inte 
alltid kunde erbjuda en bra service.64 Många små kommuner som nu 
engagerades saknade erfarenheter av invandrarservice och de förutsättningar 
för arbete och utbildning som tidigare hade krävts.65 Det allvarliga i 
sammanhanget är också att avsaknaden av en ändamålsenlig egen 
organisation för flyktingmottagandet ofta har lett till att socialtjänst och 
socialtjänstlag kommit att utgöra ramen för den lokala invandrarpolitiken. 
Regeringens direktiv har också ett ansvar för detta med sin rekommendation 
att kommunerna kan utnyttja sin sociala service för flyktingmottagandet, så 
att kostnadskrävande insatser undviks.66 

Det faktum är att ett så stort antal kommuner kom att engageras för lokalt 
flyktingmottagande beror inte minst på den statliga finansiering som gav 
arbetstillfällen i en för kommunerna ofta svår situation, präglad av låg
konjunktur och hög arbetslöshet. Samtidigt skall det understrykas att 'Hela 
Sverige strategin' har kommit att innebära framväxten av en mångkulturell 
hållning och solidarisk anda i bred skala i en stor majoritet av landets mot
tagningskommuner. 

1991 infördes ett nytt system för schabloniserad statlig ersättning till kom
munerna för flyktingmottagningen. Avsikten var att motverka det passiva 
bidragsgivande och passiviserande bidragsberoende som tenderat att utveck
las i socialtjänstlagens hägn och ekonomiskt stimulera kommunerna att vidta 
effektiva åtgärder för att påskynda integrationsprocessen.67 Härmed skulle 
integrationsarbetet också stimuleras att tillämpa en helhetssyn.68 

63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 1985 deltog 140 kommuner. 1990 hade så gott som samtliga landets kommuner som mottagit flyktingar. 
66 Prop. 1983/84: 124. 
67 Prop. 1989/90: 105. 
68 Helhetssynen kan definieras att "se den enskildes situation, svårigheter och problem som en helhet i arbetet med att frigöra 

mänskliga resurser med vars hjälp hon i ökad utsträckning skulle kunna kontrollera och styra sina livsvillkor" SOU 1971:39 
s. 107. 
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De nya reglerna innebar bland annat att myndigheterna för vaije flykting, 
och i samråd med denne, skulle upprätta en s.k. individuell plan (IPL)69 för 
individens introduktion till ett självständigt liv i det svenska samhället.70 

Syftet med IPL skulle vara att ge flyktingen förutsättningar för att leva och 
verka självständigt i det svenska samhället. Den helhetssyn som eftersträ
vades förutsatte ett nära samarbete mellan företrädare för stat, SIV och 
AMS, samt kommunalt ansvariga för flyktingmottagning, socialförvaltning 
och SFI-undervisning. Dessa parter uppmanades att samordna sina insatser 
genom gemensamt upprättade introduktionsplaner. Även landsting, fackliga 
organisationer, arbetsgivare och frivilligorganisationer gavs utrymme att 
spela en aktivare roll i det invandrarpolitiska integrationsarbetet. Vikten av 
de enskilda flyktingamas egna delaktighet i upprättandet av sina introduk
tionsplaner underströks uttryckligen.71 Ett nytt system för utbetalning av en 
så kallad 'introduktionsersättning' i annan form än som socialbidrag trädde i 
kraft i januari 1993. Flyktingen skulle samtidigt förbinda sig att följa upprät
tad introduktionsplan IPL. 

2.5. Integrationspolitisk tyngdpunktsförskjutning 
1994 tillsatte regeringen en kommitté, Invandrarpolitiska kommittén IPK, 
med uppdrag att göra en översyn av svensk invandrarpolitik. Huvudmotivet 
bakom översynen var uttryckligen svårigheter när det gäller invandrares 
integration och livsförhållanden i olika avseenden i det svenska samhället.721 
sitt slutbetänkande skriver kommittén att "den nuvarande situationen (är) för 
allvarlig för att kunna accepteras".73 Kommitténs förslag var att invand
rarpolitiken skall omfatta endast de invandrare som har varit kortare tid än 
fem år i landet och att den skall försäkra nya invandrades villkor att leva och 
försöija sig i Sverige.74 IPK menade att introduktionsprogrammen under den 
första tiden i Sverige, upp till 5 år, är avgörande för invandrares och flyk
tingars framtid i landet. Man menade vidare att kommunerna även fortsätt
ningsvis skall spela en central roll och ha det operativa ansvaret för introduk
tionsprogrammen. Samtidigt föreslog kommittén att den organiserade 
kommunala flyktingmottagningen skulle koncentreras till de orter som 

69 Upprättandet av IPL skulle omfatta en rad olika förhållanden: Ekonomisktstöd, plan för bosättning, kartläggning av den 
personliga situationen, familjeförhållanden, utbildning och yrkeserfarenhet, kartläggning av barnens situation och eventuella 
behov av stödinsatser. Planerna skulle omfatta också utbildning i svenska, samhälls- studie- och arbetslivsorientering. 
Bedömning av behov av kompletterande eller grundläggande utbildning i skilda former, liksom av arbetsmarknadsservice och 
anvisning till arbete, efterlystes också. Man uttalade dessutom att IPL skulle täcka behov av fysisk och/eller psykisk rehabi
litering i olika avseenden. IPL underförstod att en helhetssyn borde prägla arbetet mot en integration av flyktingen i svenskt 
samhälls- och arbetsliv. 

70 SFS 1990: 927. 
71 Ibid. 
72 Dir. 1994:130. 
73 SOU: 1996:55.12. 
74 Ibid lOf. 
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kunde erbjuda allmänt goda integrationsmöjligheter.75 Enligt den proposition 
som regeringen lade mot bakgrund av IPK stadgas att kommunerna i 
fortsättningen skall ha en mer individuellt inriktat och effektivare introduk
tionsprogram för nyanlända invandrare.76 Introduktionsperioden skall gälla 
för en tid av normalt högst två år. Nämnas bör också att förslaget om ett 
inrättande av en ny statlig integrationsmyndighet (Integrationsverket)77 har 
genomförts 1998. 

IPK och åtföljande proposition kan ses som uttryck för en ambition till 
integrationspolitisk tyngdpunktsförskjutning vad gäller svensk invandrar
politik. Mycket av den ideologiska bakgrunden till denna nya inriktning 
formulerades av dåvarande invandrarminister Leif Blomberg i ett tal78 som 
betonade vikten att "skifta fokus från invandrarpolitik till integrationspolitik" 
och att lyfta fram integrationsprocessen istället för särskilda åtgärder för 
invandrare. I talet motiverar invandrarministern denna svängning med att 
invandringen till landet inte längre är en ny företeelse, att viss samhälls
service för invandrare, som till exempel svenskundervisning, tolkservice och 
liknande, inte längre är relevant för de som har vistats i Sverige i flera år. 
Invandrarpolitiken har, menar ministern, blivit stigmatiserande och har för
stärkt ett destruktivt 'vi- och dom'- tänkande. Många av de problem som 
kallas för invandrarproblem är problem som inte bara berör invandrare utan 
hela samhället.791 talet betonade Blomberg också betydelsen av integration 
som en ömsesidig process. I vilken grad denna integrationspolitiska om
svängning i realiteten också har kommit att iscensättas är fortfarande en 
öppen fråga. Många andra tendenser har också samtidigt slagit igenom. 

2.6 Politik och politisk kultur i omvandling -
invandrarpolitiska utmaningar 

Från 1914 har SAP varit Sveriges största parti. Bortsett från ett uppehåll 
mellan 1976 och 1982 samt 1991 till 1994 har man innehaft den centrala 
politiska statsmakten sedan 1932. Mellan 1938 och 1988 fick SAP i genom
snitt 45.5 procent av rösterna i de allmänna valen.80 Partiet har i stort varit ett 
med svensk politik och ett med svensk samhällsutveckling. De borgerliga 

75 Se ovan AGFA - utredningens rekommendationer i detta sammanhang. 
76 Prop. 1997/98:16. 
77 Integrationsverkets uppgifter omfattar a) det övergripande ansvaret för att nyanlända invandrare får stöd för sin integration i 

det svenska samhället, b) att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, c) att 
förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering samt d) att följa och utvärdera samhällsutvecklingen 
mot bakgrund av samhällets etniska och kulturella mångfald. Källa: "www.integrationsverket.se". 

78 Regeringskansliet, Inrikesdepartementet. Från Invandrarpolitik till integrationspolitik. Tal av integrationsminister Leif 
Blomberg, 4 december 1996 Integration, vägen in i Sverige, s.1-3. 

79 Ibid. 6. 
80 Bjurulf 1994:3. 
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regeringskoalitionerna under två perioder ledde inte till några egentliga brott 
i välfärdspolitiken.81 Kännbara nedskärningar i välfårdsfÖrmåner och om
struktureringar, inklusive högre avgifter för samhällstjänster, har främst skett 
under 1990-talet och under ledning av SAP, parallellt med ideologiska för
skjutningar från en mer traditionell socialdemokratisk politik.82 Samtidigt, 
möjligtvis något paradoxalt, har SAP's ställning inom svensk politik ändrats 
så att man nu mer än någonsin har blivit beroende av politiskt stöd, från 
vänster såväl som från höger, för att få genom sina politiska program. Vaga 
formuleringar har i den svenska politiska kulturen generellt sett varit vanliga. 
En korporativ struktur har förenat olika organiserade intressen via ett 
genomtänkt representationssystem av politiskt beslutsfattande83 och många 
intressens legitima del i påverkan på politiska beslut har erkänts. Samför
stånd och kompromisslösningar har markant präglat den så kallade 'svenska 
modellen'.84 Varierande tolkningar av tvetydiga politiska beslut och besluts
formuleringar har gett utrymme för politisk maktutövning för både politiker 
och byråkrater, på såväl nationell som lokal nivå. Hammar (1985) menar att 
svensk invandring har reglerats med "vague and even contradictory prin
ciples spelled out in government statements and parliamentary decisions" 
och fortsätter med att konstatera att "Their content and applications to parti
cular situations have been subject to varying interpretations, which have 
balanced the ideas of free movement and Nordic co-operation against the 
necessity of protecting Swedish economic interests".85 

Globaliseringen och försvagandet av den nationella välfärdsstaten har påver
kat både invandrings- och invandrarpolitiken, vilket klart har accentuerats 
efter Sveriges medlemskap i EU 1995. Den politiska modellen, svensk 
politik och politisk kultur, omstruktureras i riktning mot andra europeiska 
länders system och förmodligen också fortsatt i mer politiskt restriktiv rikt
ning. Så tidigt som 1961 tillsatte den svenska regeringen en kommitté för att 
undersöka de juridiska konsekvenserna, också av utlänningslagen och andra 
relaterade lagstiftningar, av ett möjligt svenskt medlemskap i den då europé-
iska gemensamma marknaden.861 den proposition från 1960-talet som initie
rade en mer restriktiv invandringspolitik87 påpekades att andra länders 
invandringspolitik har en tydlig inverkan på den svenska invandrings
politiken. Rädslan för flyktingvågor och massinvasion har också aktualiserat 
en rädsla för att ha liberalare asylregler än andra länder. Sverige har gått före 

81 Olsson 1993:367, Marklund 1988:74. 
82 Håkansson 1994, Boréus 1994. 
83 Panitch 1980. 
84 Olsson 1993. 
85 Hammar 1985:27. 
86 SOU 1967:48. 
87 Prop 1968:142. 
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när det har gällt idén att föra upp "problemet" från nationell till européisk 
nivå. Även innan EU-medlemskapet tog Sverige initiativ för en närmare 
samordning av invandringspolitiken bland de europeiska länderna. Målet var 
att dela på flyktingmottagandets "börda". Initiativ för samarbete och samord
ning har även tagits inom UNHCR,88 EFTA,89 OECD,90 IGC,91 CSCE92 samt 
IOM.93 Samarbete har även utvecklats med östersjöstater.94 Sverige har också 
fullt medlemskap i Schengen-överenskommelsen.95 

Fram till slutet av 1970-talet rådde en påtaglig politisk samstämmighet om 
invandringens positiva roll, inte bara ekonomiskt. Mångkulturalism ingick 
som vitala mål i samhällsbygget. Parallellt med ekonomiska, politiska och 
ideologiska konjunktursvängningar, och stigande arbetslöshet och nedskär
ningar i välfärdssystemet, bredde osäkerhet och missnöje ut sig i samhället, 
har populismen i svensk politik aldrig varit så stark som under slutet av 
1980- och böljan av 1990-talet. Politisk opinion mobiliserades mot invand
rare och flyktingar med argument som "vi har inte råd med dem", "vår barn 
och gamla borde komma i första hand" eller "de är inte riktiga politiska 
flyktingar" och så vidare.96 Invandrare och flyktingar, med deras 'avvikande' 
kulturella livsstilar, gavs direkt eller indirekt skulden för rådande samhälls
problem, inklusive invandrares och flyktingars egen segregation och egna 
utanförskap. Det har också blivit allt vanligare att öppet tala om risken för 
spionage, import av konflikter, terrorism, extremism och brottslighet som 
legitima skäl för att begränsa flyktingmottagningen.97 

En rad invandrarpolitiska utmaningar har kantat den politiska förändringen 
och en tillbakablick kan bland annat peka på följande exempel. 

1970 ratificerade Sverige FN's konvention från 1965 om förbud mot alla for
mer av rasdiskriminering. Sverige har dock ännu inte infogat Artikel 4 som 
uppmanar stater att förbjuda rasistiska organisationer. Artikeln anses stå i 
konflikt med yttrandefriheten och rätten att organisera sig.98 Och lagstiftning 

88 United Nations High Commisioner for Refugees. 
89 European Free Trade Association. 
90 Organization for Economic Co-operation and Devolopment. 
91 Inter-governmental Consultation on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia. 
92 Conference on Security and Co-operation in Europe. 
93 International Organisation for Migration. 
94 Invandrar- och flyktingpolitiken, Kulturdepartementet 1994. 
95 Efter en överenskommelse (1985) mellan Frankrike, Tyskland och Beneluxländema för att samordna deras invandringsregler 

och att stärka deras kontroll mot "olaglig" invandring samt att utveckla informationssystem och informationsutbyte. 
96 Se t.ex. riksdagens protokoll 1992/93:60. 
97 Jervas 1995:130-135. 
98 SOU 1991:75 p.39. 
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angående 'rashets mot etniska grupper' och 'olaglig diskriminering'99 ingår i 
brottsbalken.100 

1978 tillsatte regeringen en utredning, Diskrimineringsutredningen, for att 
undersöka fördomar, diskriminering och attityder mot invandrare, inklusive 
invandrares egna personliga erfarenheter av diskriminering samt förtäckt 
rasism i skolböcker. Utredningen101 fann att diskriminering utövas såväl 
inom offentliga institutioner som på den privata arbetsmarknaden. Man före
slog därför bland annat två lagar. Den första var att medlemskap i rasistisk 
organisation skulle ses som en brottslig handling. Den andra rörde förbud 
mot diskriminering på arbetsmarknaden. Dessa förslag togs dock inte upp i 
riksdagsbehandlingen. Ett annat parlamentariskt uppdrag med samma syfte 
tillsattes 1987. Den utredningens slutsats var att rasismen inte hade ökat i 
landet, även om intoleransen, speciellt bland unga, hade ökat.102 

1986 inrättades en Diskrimineringsombudsman för att bevaka frågor rörande 
etnisk diskriminering. Det huvudsakliga arbetet för ombudsmannen har 
bestått i att agera mot diskriminering och att undersöka klagomål från 
personer eller organiserade grupper som anser att de inte har behandlats 
rättvist på grund av etnisk bakgrund, religion och så vidare. Ett flertal studier 
under 1990-talet har visat att etnisk diskriminering är ett utbrett problem, 
nära relaterad också till arbetslöshet, dåliga livsvillkor och utanförskap.103 En 
av Sveriges största morgontidningar rapporterade för inte så länge sedan att 
14 av 24 tillfrågade tjänstemän på 24 arbetsförmedlingskontor runt om i 
landet var beredda att välja bort invandrare när det gäller förmedling av 
arbetssökande till företag.104 Dold eller öppen utestängning, kulturaliserande, 
etnifierande och rasialiserande kategorisering, tillämpad av tjänstemän inom 
den offentliga sektorn i mer eller mindre uttalat samarbete med privata 
arbetsgivare, har underminerat invandrares möjligheter att på samma villkor 
konkurrera med infödda på arbetsmarknaden. Konsekvensen har också blivit 
både arbetslöshet och anställning i arbeten som ligger långt ifrån dessa ute
stängdas reella kvalifikationer. Ett förslag rörande lagstiftning för att 
kriminalisera diskriminering mot etniska grupper lades 1994105 och en rege
ringsproposition om förbud mot diskriminering på arbetsmarknaden 
behandlades av riksdagen 1995.106 

99 Riksdagskrivelse 1970:261. 
100 BrB 16:8-9. 
101 SOU 1981:38. 
102 SOU 1989:13 & 14. 
103 Banaker 1994, Schierup & Paulson 1994, Ekberg 1994 och SOU 1995:76. 
104 Svenska Dagbladet 7/1/1996. 
105 SFS 1994:134. 
106 Prop. 1993/94:101. 
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Attityden rörande invandrares kulturella rättigheter är enligt undersökningar 
mindre positiv på 1990-talet än vad förhållandet var på 1970-talet. På en frå
ga om regeringen bör ge stöd till invandrares språk- och kulturverksamheter 
svarar 59 procent ja 1993 jämfört med 71 procent 1969.107 Enligt en annan 
opinionsundersökning menar 48 procent av tillfrågade etniska svenskar att 
muslimer inte borde få tillåtelse att bygga moskéer och 75 procent menar att 
naturaliserade invandrare borde utvisas från landet om de begår allvarliga 
brott. 34 procent säger sig vara emot utländska medborgares rätt att rösta i 
lokala val.108 

Den svenska nationella självbilden och rasistiska idéer från 1920- och 1930-
talen har spelat en viktig roll i svensk historia och politik. Utlänningslagen 
från 1927109 införde en mycket restriktiv invandringspolitik, inte bara för att 
skydda den svenska ekonomin, men även för att 'skydda' den svenska be
folkningen från invandring av folk tillhörande 'raser' som ansågs under
lägsna. Fram till slutet av andra världskriget fanns också flera aktivt verk
samma rasistiska grupper i landet. Efter kriget försvann i stort de rasistiska 
organisationerna från den svenska politiska scenen. Det dröjde fram till 
1970-talet, och särskilt 1980-talet, innan rasistiska grupper åter böljade or
ganisera sig och öppet visa sin verksamhet, som också starkt har tilltagit. 

Det politiska etablissemanget har gemensamt tillbakavisat rasistiska ideo
logier, protesterat mot våld riktat mot invandrare, deltagit i demonstrationer, 
lanserat upplysningskampanjer mot rasism och signerat deklarationer mot 
rasism och diskriminering. Dessa åtgärder har dock inte räckt till.110 Många 
menar att det saknas en klar lagstiftning med hänsyn till rasism och diskri
minering. Existerande antirasistiska bestämmelser tycks också tillämpas 
selektivt. Exempel finns, kanske allt vanligare förekommande, att politiker 
angriper vissa folkgrupper och religiösa församlingar i generaliserande och 
diskriminerande termer, vilket är ett brott som skall beivras av domstol, sam
tidigt som man för den skull inte blir anklagad för hets mot folkgrupp.111 

Utländska medborgares deltagande i politiska val är, i jämförelse med den 
infödda befolkningens, påfallande låg och har minskat från 60 procent 1976 
till 50 procent 1985, 40 procent 1994 och 35 procent 1998.112 Det genom
snittliga valdeltagandet för hela befolkning mellan 1976 och 1994 var över 

107 Trankell 1974, Westin & Lange 1993. 
108 Esaiasson & Rothstein 1995:76-86. 
109 UtlL. 1927. 
110 Anmälda brott med främlingsfientliga/rasistiska inslag, majoritet mot minoritet, 1999 var 2363 fall. Brottslighet koppla till 

rikets inre säkerhet, SÄPO 1999. s. 13. 
111 För att ta ett exempel, kallade Birgit Friggebo (Fp), invandrarminister, Kosovo- albaniska flyktingar (muslimer) som 

"traditionellt småtjuvar." DN 11/7/1992. 
112 SOU 2000:1, s.221. 
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87 procent.113 Invandrarfrågor, men inte invandrarintressen, har spelat en 
viktig roll i flera valkampanjer. På dagordningen har ställts frågan om det 
generella välfärdssystemet. Välfardsstöden till invandrare, till följd av sär
skilda behov, men också utestängning från egna försöijningsmöjligheter, har 
utnyttjats som politiska slagträn. Dels till följd av byråkratisering och dels 
till följd av höga kostnader, vilka har skapat ett allmänt missnöje. Invandrare 
har inte bara segregerats och utestängts, utan också stigmatiserats som 
bidragsberoende och bidragsutnyttjande. Ny Demokrati, en svensk variant av 
franska Front National, fick 6,7 procent av rösterna i 1991 års riksdagsval på 
grundval av en uttalad anti-invandrings och anti-invandrarpolitik. Partiet 
uppfattade invandrare, särskilt de med utomeuropeisk bakgrund, som ett hot 
mot den ekonomiska och sociala stabiliteten, såväl som mot den svenska 
kulturella identiteten. Partiet kritiserades hårt, också av de etablerade 
partierna, och försvann från riksdagen efter riksdagsvalet 1994. 
Grundläggande delar av partiets program har dock senare under 1990-talet 
kommit att anammas av det politiska etablissemanget, nämligen en begrän
sad syn på flyktingskäl och restriktiv asylpolitik, ett införande av tillfällig 
flyktingstatus och tillfälligt uppehållstillstånd, restriktiva regler för familj-
återförening, en aktiv repatrieringspolitik samt en harmonisering av visum-, 
invandrings- och flyktingsfrågor inom EU.114 Den svenska tolkningen av 
1951 års FN-baserade flyktingkonvention, och motsvarande tillämpning av 
så kallad 'de facto' flyktingstatus, var tidigare generös. Samma princip 
används idag för att betrakta de facto flyktingar som 'ekonomiska flyktingar' 
i avsaknad av legitima asylskäl. 1989 fick 23 procent av alla asylsökande 
flyktingstatus enligt konventionen. 1995 var mosvarande andel bara 3 
procent. Denna är en klar indikation på en markant förändrad politisk praxis 
och mycket restriktiv tolkning av 1951 års flyktingkonvention. 

Sammanfattningsvis så har inför de invandrarpolitiska utmaningarna, tidi
gare nämnda globalisering, nationalstatliga omvandling, EU-tillhörighet och 
övernationella politiska harmonisering, en ny politisk dagordning kommit att 
etableras parallellt med en överlag mer restriktiv politisk hållning. 

113 SCB 1997/91. 
114 SOU 1995:75. 
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3. TIDIGARE FORSKNING - KORTFATTAD 
ÖVERSIKT 

3.1 Inledning 
Som nämnts har den svenska invandrings- och invandrarpolitiska modellen 
utsatts för öppen kritik och även på ett principiellt plan ifrågasatts. Diskrimi
nering och segregation, hög arbetslöshet bland invandrare, utanförskap och 
rasism tycks befasta i dagens svenska samhälle. Situationen är som IPK-
utredningen kunde konstatera kritisk och oacceptabel.115 Detta återspeglar sig 
också i det förhållandet att antalet invandrings- och invandrarpolitiskt rela
terade offentliga utredningar, massmediala debatter och akademiska forsk
ningsbidrag såväl som mer populärt hållna genomlysningar har mång
dubblats under de senaste decennierna. 

Allmänt kan forskningen kring invandrarfrågor kategoriseras i för det första 
en forskning som fokuserar på de invandrings- och invandrarpolitiska må
lens relevans, inklusive frågor rörande ideologiska perspektiv på statens roll 
i samhället. För det andra handlar det om forskning om den tillämpade in
vandrarpolitiken, snarast flyktingmottagandet, dess organisering, åtgärder 
och implementeringsmekanismer, såväl på central nivå som lokalt. För det 
tredje kan man peka på den mer allmänt inriktade forskningen rörande frågor 
om det inre sambandet mellan å ena sidan invandrings- inklusive flykting
politiken och å andra sidan invandrarpolitiken beträffande de invandrades 
och asylsökandes situation, villkor och integration i landet. Relevant allmän 
forskning berör ett helt spektrum av teman som nationalism, etnicitet, med
borgarskap, identitet, främlingsfientlighet och rasism. 

Här skall, helt kortfattat, en del av den i sammanhanget relevanta tidigare 
forskningen kort beröras vad gäller invandrarpolitiken och flyktingpolitiken 
samt det lokala flyktingmottagandet. Avslutningsvis skall också något kort 
sägas om forskningsbehovet när det gäller konkret tillämpad eller implemen-
terad invandrarpolitik. 

3.2 Om invandrarpolitiken 
Samtidigt som Tomas Hammar (1964) försvarade sin avhandling Sverige åt 
svenskarna: invandringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt 1900-1932, 

115 SOU: 1996:55.12. 
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inleddes en invandrarpolitisk debatt i Dagens Nyheter.116 Två år senare 
böljade en av regeringen utsedd arbetsgrupp undersöka invandrares situation 
i Sverige och anpassning till svenskt samhälle. Sedan dess har ett stort antal 
forskningsprojekt genomförts. Förutom några akademiska avhandlingsarbe
ten fanns det enligt Hammar och Lindby (1979) inte mycket forskning kring 
invandrarfrågor före mitten av 1960-talet.117 Intresset var inriktad på utvand
ringen från Sverige, inte invandringen till landet, som också var begrän
sad.118 

Forskare indelar invandrarpolitiken i olika faser beroende på dess karaktär 
eller inriktning. Jonas Widgren (1987), exempelvis, indelar den i fyra olika 
faser. Den första fasen varade fram till 1964. Under denna period vidtogs 
inga specifika åtgärder, trots att man redan hade en relativt stor invandring 
till landet allt sedan 1930-talet. Anledningen var främst tron att invandrare 
snart skulle återvända. Först i böljan av 1960-talet böljade man uppmärk
samma invandringens omfattning, särskilda problem och konsekvenser. 
Denna fas omfattar åren 1964-1973, då man böljade uppfatta invandringen 
och invandrare som ett hot mot en stabil samhällsutveckling och stabila 
förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Som en följd av detta in
fördes också systemet med den reglerade invandringen. Den tredje fasen 
inleddes 1974 när Invandrarutredningen IU, tillsatt redan 1968, lade fram ett 
förslag till samlad invandrarpolitik. Regeringen godtog utredningens förslag 
och förslaget antogs av en enhällig riksdag 1975. Den fjärde perioden böljar 
enligt Widgren under 1980-talet, en period präglad av att invandringen inte 
har visat tecken på en minskning utan tvärtom ökat även under lågkon
junktur. Den förändrade karaktären på invandringen innebar också enligt 
Widgren risk för konflikt mellan invandrare och svenskar. Slutligen ställer 
Widgren frågan om Sverige skall kunna klara sig under 1980- och 1990-
talen med 1970-talets invandrarpolitik.119 Widgrens mening är att man i 
inledningsfas inte riktigt visste vilka konsekvenser invandringen skulle få 
och vad man skulle vidta för åtgärder. Han frågade sig i slutet av 1980-talet 
om opinionsbildare och beslutsfattare som i dagligt tal anslöt sig till den 
svenska invandrarpolitikens ambitiösa målsättningar, så som de formulera
des i mitten av 1970-talet, egentligen var fullt medvetna om den nya politi
kens innebörd. Många opinionsbildare och beslutsfattare fortsatte handla, 
menade Widgren, som om den gamla assimilationsprincipen i praktiken fort
farande gällde.120 

116 Debatten startade den 1 februari 1964. 
117 T.ex. Valentin, H. (1924), Judarnas Historia i Sverige, Ek, H. (1955), Om främlingskap, Lundborg, H. (1914), Ras Biologi 

och Rashygien, Lundquist, A. och Bush, K. (1966) Främling i Sverige, etc. Se Hammar och Lindby 1979:7. 
118 Hammar och Lindby 1979:7. 
119 Widgren 1987:18. 
120 Ibid:89. 
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Nils Öberg (1994) indelar den invandrarpolitiska utvecklingen i fem perio
der. Den första perioden, före 1968, präglades av tron att arbetskraftinvand
rare skulle återvända tillbaka. Den aktiva invandrarpolitiken 1968-1975 
utgör en andra period. Därefter markerar vaije större reform en ny period, 
det vill säga perioden 1975-1985, perioden 1985-1989 och perioden efter 
1989. Öbergs indelning tar i relation till Widgrens mindre hänsyn till infor
mella debatter, handlingar och krav, än till formella reformer. Öberg menar 
att frågan om en fri invandringspolitik berör en värdekonflikt som har karak
tären av ett moraliskt dilemma. Å ena sidan, den som förespråkar en fri 
invandringspolitik kan också samtidigt bana väg för en invandrarpolitik som 
bortser från ett jämlikhetsmål. Å andra sidan finns det, enligt Öberg, "starka 
skäl att inte behandla invånare och invandrare likvärdigt, t ex för att få råd 
att ta emot fler flyktingar".121 Med endimensionella samband mellan invand
rings- och invandrarpolitik har också förespråkats, där tanken är att vissa 
invandrarkategorier är för främmande och därför omöjliga att integrera. 
Därför bör de heller inte tillåtas invandra till Sverige.122 Ålund & Schierup 
(1991) menar att denna typ av resonemang visar hur den officiella diskursen 
om kultur också har blivit legitimerande argument för en mer selektiv 
invandringspolitik.123 

Thomas Gtir (1996) understryker att invandringspolitiken alltid måste för
knippas med invandrarpolitiken. Diskussionen om den senare har dock, dess
värre enligt Gür, föregått diskussionen om den förra. Giir menar att invand
rarproblemen beror på att med invandringen har traditionella kulturmönster, 
som Sverige sedan länge har lämnat bakom sig, återkommit till Sverige, med 
en etnisk dimension och konfliktskapande i sig. Hans uppfattning är att 
invandrarpolitiken har klientifierat invandrama och skapat ett bidrags
beroende, att det bakom talet om etnisk mångfald har frammanats ett utan-
förskap. Särbehandling, hur positiv den än sägs vara, leder enligt Gür bara 
till negativa resultat. Grundtanken hos Gür är att ett minimalt statligt 
ingripande ger bästa förutsättningarna för människorna att på ett naturligt 
sätt smälta in i samhället. "Mycket generellt kan sägas att liberala samhällen 
som tillåter en hög grad av fri- och rättigheter för sina medborgare i kombi
nation med etnisk nätverk med traditionellt starka gemenskapskulturer, 
brukar ge de bästa förutsättningarna för framgång och välstånd för nyan
lända invandrargrupper."124 För Gür är lösningen för invandrarpolitiska 
problem att staten lämnar ett större utrymme åt individuella val, eller helt 

121 Öberg 1994:124. 
122 Åström DN 25/8/1990. 
123 Ålund & Schierup 1991, kap.l. 
124 Giir 1996:282. 
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kort "mindre invandrarpolitik - mer öppenhet för olika livsval".125 Uttryck
ligen menar Giir att många invandrarpolitiska reformer har lett till etnisk 
diskriminering och rasism.126 

Mauricio Röjas (1993) argumentation bygger på den tanken att valfriheten 
och valfrihetsmålet står i konflikt med landets "traditionella inriktning mot 
enhetslösningar vilkas främsta syfte att minska skillnaderna i samhället". 
Han konstaterar exempelvis att "I ett land där det knappast gick att starta 
Waldorfskolor fick en särskild grupp, nykomlingarna, rätt till kulturell val
frihet!".127 Röjas menar också att invandrarnas utanförskap och kulturavstånd 
till det svenska har gjort valfrihetsmålet ännu svårare att uppnå.128 

3.3 Om invandringspolitiken 
Tomas Hammar underströk i sin avhandling129 att samtidigt som den svenska 
invandrings- och flyktingpolitiken bör ses i ett internationellt perspektiv, 
reflekterar den också olika gruppers preferenser och intressen, inte minst 
LO's och SAF's. Hammar påpekade vidare att det, i böljan av 1900-taletet, 
var allmänt accepterat att den restriktiva invandringspolitiken behövdes 
eftersom Sverige måste bevara sin rashomogenitet, en föreställning som var 
starkt påverkad av samtidens i många europeiska länder vanligt förekomm
ande rasistiska och protektionistiska idéer. 

Mauricio Röjas (1993) anser att den generösa svenska flyktingpolitiken 
grovt har missbrukats och att flertalet, två tredjedelar, av de asylsökande inte 
har egentlig rätt eller tillräckliga skäl att söka asyl. Samma sak gällde enligt 
Röjas på 1980-talet att situationen blev "ohållbar",130 vilket ledde till att man 
måste infora den så kallade 'Hela-Sverige-strategin', som i sin tur, enligt 
Röjas, ledde till Sjöbofallet.131 Detta, "avslöjade inte bara den svenska 
invandrar- och invandringspolitikens bräckliga förankring i det svenska folk
djupet" utan även "etablissemangets oförmåga att hålla ordning och reda" 
eller "idealsamhällets begränsade kapacitet att bemästra det verkliga sam
hällets känslor".132 Röjas betraktar den politiska reaktionen i Sjöbo som ett 
uttryck för uppror mot överheten. Det viktiga var inte "Sven-Olle Olssons tal 

125 Ibid:282. 
126 Ibid:225ff. 
127 Röjas 1993:43. 
128 Ibid:44. 
129 Hammar, T. (1964), Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt 1900-1932. Stockholm. 
130 Röjas 1994:54. 

131 Sjöbofallet blev välkänt efter att sjöboboma med 65 procent i en lokal folkomröstning (1988) i kommunen Sjöbo sade nej till att ta 
emot flyktingar i kommunen. Fallet uppmärksammades p.g.a. att det var första gången en svensk kommun går mot den s.k. 'hela- Sverige
strategin' att ta emot flyktingar. 

132 Röjas 1994:55. 
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om blonda svenskar eller våldbenägna flyktingar" utan "etablissemangets 
häftiga reaktioner" mot Sven-Olle Olsson.133 

Röjas menar att det föreligger ett gap mellan politikers och allmänhetens 
uppfattningar när det gäller flyktingpolitiken. Kulturavståndet mellan in
födda svenskar och 'gamla' invandrare var inte så stort, menar Röjas. 
Anpassningssvårigheterna var inte märkbara. Invandrarna bildade arbetar
klassens lägsta skikt. De var arbetsamma och deras kulturella och språkliga 
behov hade, enligt Röjas, "utrymme inom den svenska välfärdsstatens 
ramar".134 Röjas menar vidare att idén om kulturell valfrihet grundar sig på 
en föreställning om ett konfliktfritt mångkulturellt samhälle, en föreställning 
som är en illusion i ett etniskt homogent samhälle med ökande kulturavstånd 
med nytillkomna invandrare och som har gjort valfrihetsmålet ännu svårare 
att förverkliga.135 

I den flyktingpolitiska diskussionen har till exempel Sverker Åström, som 
tidigare har uppmärksammats,136 utgått ifrån att det finns vissa invandrar-
kategorier som man inte kan integrera och som därmed inte bör få invandra 
till Sverige. Ålund och Schierup, å sin sida, menar att en kulturaliserande 
uteslutning har blivit en legitimering för en mer selektiv invandrings
politik.137 I debatten har David Schwarz skiljt mellan 'äldre' och 'nyare', 
mera 'kulturellt avvikande', invandrare, som har kommit till Sverige. Gamla 
invandrare har förknippats med de nya och mötts av samma negativa 
attityder och främlingsfientlighet, trots att de har blivit svenskar och levt i 
Sverige sedan länge.138 Schwarz hävdar också att många har kommit på 
tvivelaktiga flyktinggrunder utan tillräckliga skäl att vara flyktingar. Han 
kallar dem 'illegala flyktingar' och dessa har enligt Schwarz haft nämnda 
negativa konsekvenser för 'gamla invandrare.'139 

I denna debatt har också Martin Woollacott (1992) menat att den allt restrik
tivare flyktingpolitiken måste ses i ljuset av att främlingsfientligheten är en 
reaktion mot att den nationella gemenskapen håller på att gå förlorad. En 
säkerhetszon dras runt 'nationen' och rasismen är en protest mot överhög
heten som låter den nationella solidariteten försvagas. Den höga arbetslös
heten och försvagandet av välfärdsstaten har också bidragit till att utsatta 
samhällsgrupper reagerar osolidariskt mot 'utomstående'. Rasistiska och 

133 Ibid:S5. 
134 Ibid:42. 
135 Ibid:44. 
136 DN 25/8/1990. 
137 Ålund & Schierup 1991, kap.l. 
138 Schwarz 3/84:2. 
139 Schwarz vol.5-6,1976:2, vol.6,1991:2. 
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främlingsfientliga rörelser blir till plattform for de som inte längre är eller 
betraktar sig som delaktiga i det politiska och sociala systemet. Samma 
grupper kan mobiliseras av en politisk populism. Ett mångkulturellt samhälle 
upplevs som att den självklara och naturliga födslorätten fråntas en. Proble
met består dock inte i första hand att man vägrar släppa in främlingar i 
familjen, utan att det inte längre finns någon familj. Woollacott menar att 
man måste ta itu med de nationella problemen och förhindra att en öppen 
flyktingpolitik får fylla en syndabocksfunktion.140 

3.4 Om det lokala flyktingmottagandet 
En omfattande studie av flyktingmottagandets omorganisering från 1985 års 
beslut har genomförts vid Centrum för invandrarforskning, CEIFO, vid 
Stockholms universitet. Projektet "Flyktingmottagandet - studier av flyk
tingars integration och etniska relationer i Sverige" påböljades 1986 och har 
bestått i flera delstudier. Man har studerat olika aspekter av flyktingmot
tagandet på lokal nivå i sex utvalda kommuner. Bland annat har frågor om 
administration, personal, yrkesroller och olika slags konflikter som har 
uppstått sedan kommunerna har fått en större roll i den nya organisationen 
belysts.141 Projektet har också granskat mottagningssystemet i ett flykting
perspektiv genom intervjustudier med bosatta flyktingar i utvalda kommu
ner. Av särskilt intresse när det har gällt belysningen av det nya flykting-
mottagandets organisering på lokal nivå är Marita Soininens bidrag.142 Tre 
kommuner, Sundsvall, Bollnäs och Finspång, med olika politiska, personal-
och förvaltningsmässiga förutsättningar, analyserades. Studien, som basera
des på intervjuer och observationer, visade att olika grundförutsättningar har 
kommit att prägla den nya verksamhetens uppläggning och innehåll. I ett 
policy- och implementeringsperspektiv analyseras mottagandeformen i ter
mer av relationen mellan mål och resultat samt spänningar mellan olika 
förvaltningssektorer och förändrade yrkesroller. Analysen av de tre lokala 
utformningarna av flyktingmottagning visade att kommunernas frihet att 
genomföra förändringar var betydande. SIV, som var avtalsslutande part, 
gjorde också begränsade anspråk på att styra utformningen, konstaterar 
Soininen. SIV's styrande roll begränsades till rådgivning och konferens
verksamhet kring gemensamma frågor som uppfattades som angelägna. 
Eftersom frihetsgraden i konkret utformning av lokalt mottagningssystem 
var så stor blev resultatet av reformen också tydliga skillnader i flykting
mottagandets organisering och det lokala flyktingarbetet. 

140 Woollacott 1992. 
141 Similä 1992. 
142 Soininen 1992. 
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Soininen visar att val av organisationsform, tillgänglig lokal kompetens, pro
filering och inplacering av den nya organisationen i den kommunala förvalt
ningen var avgörande för hur flyktingarbetet kom att utvecklas. Studien 
visade också att relationen mellan socialtjänsten och flyktingmottagningen 
kom att spela en viktig roll. I vissa fall fungerade mottagandet som en 
självständig enhet i förhållande till socialförvaltningen, i andra inte. I andra 
fall delade socialtjänsten och invandrarbyrån ansvaret för flyktingmottag
ningen. Studien visade också att man, där förutsättningar fanns, också för
sökte utveckla mera självständiga invandrarförvaltningar som tycktes kunna 
ta tillvara ett mer konsekvent minoritetsperspektiv och invandrarpolitisk 
målmedvetenhet. Soininen kunde dock konstatera att denna utveckling 
endast var möjlig när bestämda förutsättningar för detta fanns, till exempel i 
form av tillräckliga lokala erfarenhet eller kommunens storlek och verksam
hetens omfattning. 

Soininens analys av konflikter mellan olika slags yrkesroller är belysande. 
Två olika synsätt konfronterades här. Å ena sidan socialsekreterarens med 
sitt traditionella program för omhändertagande, och å andra sidan den nya 
invandrarbyråns professionella handläggare, närmast förkroppsligade av de 
kulturkompetenta familjepedagogernas arbete. En annan viktig observation 
var att handlingsutrymmet för lokala aktörer var stort. Dels för att SIV inte 
styrde verksamheten, dels också för att verksamheten ifråga inte hade så hög 
status inom den kommunala förvaltningen. Man fick sköta sig själv. Och 
finansieringen var ju som tidigare har påtalats i grunden fortsatt statlig. 
Många av flyktingmottagandets aktörer hade en mångkulturell kompetens 
och egen invandrarbakgrund. De kunde också, allt beroende på verksam
hetens självständiga ställning, påverka mottagningsarbetet från ett kreativt 
och förstående minoritetsperspektiv. 

I ett annat sammanhang har Bäck och Soininen (1993) konstaterat att två 
tredjedelar av 40 tillfrågade kommuner hade socialnämnden som flykting
mottagningens politiska huvudman. Det är endast i större kommuner som 
flyktingmottagningen har fått en mera självständig ställning och roll.143 Ett 
liknande resultat visade Arbetsmarknadsdepartementets utvärdering av 
Innehåll och kvalitet i det kommunala flyktingmottagandet från 1995. 1993 
infördes lagen om introduktionsersättningen till flyktingar och vissa andra 
utlänningar.144 Tre år senare hade drygt 50 procent av kommunerna genom
fört lagen med syfte att motverka bidragsberoende och bidragstänkande.145 

143 Bäck och Soininen 1993. 
144 Prop. 1991/92:172. 
145 Kommunförbundets cirkulär 1995:125. 
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Utifrån en empirisk undersökning analyserar Bäck och Soininen i en annan 
studie (1998) beslutsprocesser i invandrarpolitiska frågor i tre svenska 
kommuner; Haninge, Malmö och Västerås. En av de frågor som omfattas i 
studien handlar om flyktingmottagandet. Bäck och Soininen konstaterar att 
flyktingmottagandet präglas av flera omorganisationer, att invandrarfrågor 
som regel har låg status i kommunalpolitiken samt att samarbetet mellan 
olika kommunala och statliga organ, som exempelvis AF, är problematiska, 
till följd av bland annat avsaknaden av förankring i den kommunala politiska 
och administrativa strukturen. Bäck och Soininen konstaterar också att 
rådande opinionsläge i ifrågavarande kommun har stor betydelse för de poli
tiska partiernas agerande i invandrar- och flyktingfrågor samt att ett slags 
hyckleri inte är ovanligt i den lokalpolitiska i flyktingdebatten. Intresset för 
praktiska sidan av flyktingmottagandet tycks som regel vara minimalt,146 

särskilt när man, oavsett politisk färg, har en klar politisk majoritet.147 

José Alberto Diaz (1997) har försökt ge en bild av de faktiska integrations-
förhållanden i relation till tendenserna till bidragsberoende inom Stockholms 
kommunala flyktingmottagning 1994-1996. Undersökningen fokuserar på 
flyktingars bakgrund och förhållanden, ålder, utbildningsnivå, arbetserfaren
heter, psykosocialt tillstånd och så vidare.148 I en tidigare studie har Diaz 
menat sig konstatera att nyanlända tillskansar sig rätt till bidrag genom att 
skaffa sig en sorts "rätt att bli klienter" i välfärdssamhället.149 Diaz använder 
i sin nya undersökning begreppet 'primärintegration' för att markera att "det 
är orimligt att uppfatta integrationsprocessen som slutförd vid avslutningen 
av den organiserade flyktingmottagningen".150 Undersökningen belyser fyra 
viktiga förutsättningar kopplade till integrationsmöjligheterna och de insatser 
rörande språkinlärning, självförsöijande, boende och socialt inriktad 
verksamhet som flyktingmottagningen har vidtagit för att underlätta flyk
tingars integration. Analysen visar att många faktorer vävs in i varandra och 
påverkar flyktingars möjligheter att helt eller delvis uppnå dessa förut
sättningar. Det finns ett positivt samband mellan hög utbildning och språk
inlärning, självförsöijningsgrad och sociala aktiviteter. Det finns ett negativt 
samband mellan å ena sidan ålder och låg utbildning och å andra sidan 
språkinlärning, självförsörjning och aktiva sociala verksamheter. Något 
annat var kanske heller inte att förvänta. En viktig sida av undersökningen 
var att Diaz kunde konstatera att frivilligorganisationer hade varit mera 
framgångsrika med sina insatser än den kommunala flyktingmottagningen. 

146 Bäck och Soininen 1998:96-106. 
147 Ibid: 186. 
148 Diaz 1997. 
149 Diaz i SOU 1996:151. 
150 Diaz 1997:94. 
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Därför förespråkar Diaz att man skall "ställa högre pedagogiska kompetens
krav" samt "konkurrensutsätta den kommunala utbildningsstrukturen som 
idag i de flesta kommuner har ansvaret för sfi-undervisning."151 

Franzén och Nestler konstaterar i en studie (1996) att det föreligger en slags 
distans inbyggd mellan svenska tjänstemän och flyktingar. Flyktingar tende
rar att ses som en enhetlig grupp, vilket leder till kategorisering och distanse
ring. Istället för individer ser man 'invandrare' som snabbt och effektivt kan 
erbjudas invandraranpassade åtgärder.152 Detta beror enligt Franzén och 
Nestler på att det finns glapp mellan å ena sidan ambitioner och visioner och 
å andra sidan gräsrotbyråkraternas resursknappa manöverutrymme. 

I en studie av hur integrationspolitiskt arbete har utformats och utvecklats 
över tid och i en lokal kontext har Lena Södergran (1997) visat att det är 
svårt att förankra den generella invandrarpolitikens mål i konkret tillämpad 
politik. Det har också visat sig svårt att finna former för att lokalt kunna 
etablera en ändamålsenlig och välfungerande organisation, inte minst när det 
gäller samverkan mellan olika berörda parter och intressenter. Södergran 
konstaterar att det föreligger flera problem vad gäller samverkansformer, 
frånvaro av politisk förankring och politiskt engagemang samt vad gäller de 
högst instabila villkor som bidrar till bland annat en organisatorisk instabi
litet.153 

Boendesegregationen är ett omfattande problem, speciellt i storstäderna och 
större kommuner. Detta problem hänger samman med invandrares svaga 
resurser och svaga förankring på arbetsmarknaden.154 Empiriska studier i 
bland annat Malmö har visat att i vissa bostadsområden har 80-90 procent av 
de boende utländsk bakgrund.155 Vissa kommuner beskyller staten och lag
stiftningen för att den tillåter flyktingar att bosätta sig var de vill, eftersom 
man anser att detta och sekundärflyttningar förorsakar boendesegregationen. 
Andra menar att kommunerna med sina bostadsföretag bär ansvaret för 
situationen genom att de utan eftertanke har hyrt ut lediga lägenheter. Det 
påpekas ofta att människor med samma etniska härkomst finner trygghet att 
bo i samma områden.156 Andra uppfattningar menar dock att boendesegrega
tionen är ett allvarligt och socialt betingat problem.157 Roger Andersson och 
Irene Molina (1995) tillhör de som dels har försökt definiera innebörden av 

151 Ibid: 98. 
152 Franzén och Nestler 1996:59. 
153 Södergran 1997. 
154 Kuusela 1991. 
155 Carlson 1994. 
156 Öresjö 1996:57. 
157 Socialstyrelsens generaldirektör i Svenska Dagbladet den 20 mars 1995. 
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boendesegregation och dels har diskuterat segregationens mekanismer, i ett 
ekonomiskt strukturomvandlingsperspektiv såväl som i ett rasialiserings-
perspektiv.158 

Flera av Invandrarverkets egna undersökningar visar att kommunerna har 
upprättat individuella introduktionsplaner IPL, men att planernas kvalitet 
lämnar mycket i övrigt att önska. De utgör oftare rena pappersdokument än 
styrnings- och uppföljningsdokument för gjorda insatser.159 Det brister ofta i 
reellt samarbete mellan berörda myndigheter vid upprättande av introduk
tionsplanerna.160 Det saknas uppföljning. Introduktionsplaner för barn saknas 
som regel.161 Viktigt är att uppföljningen av IPL sällan tycks ske syste
matiskt och över hela linjen. Där uppföljning sker är det dessutom inte 
ovanligt att flyktingen själv inte är närvarande.162 Det föreligger en proble
matisk brist på tydliga mål och policy i flyktingmottagandet. Häri ligger 
också mycket av orsaken till svårigheten att utveckla ett bättre samarbete 
mellan olika myndigheter för ett mera ändamålsenligt och effektivt introduk
tionsarbete.163 I en lång rad undersökningar visar det sig också att flyktingars 
delaktighet i introduktionsplanernas upprättande i synnerhet och möjligheten 
att påverka flyktingmottagandets arbete och organisering i allmänhet är 
ytterst begränsad.164 

3.5 Forskningsbehov 
Kritik har från flera håll riktats mot den tillämpade invandrarpolitiken och 
flyktingmottagandet, vad beträffar byråkratisering och omhändertagande, 
höga kostnader och bristande måluppfyllelse. Kritiken har också ofta präg
lats av ett ideologiskt ifrågasättande av välfärdsstat och välfardspolitisk 
socialpolitik på ett principiellt plan. Forskningen vad gäller tillämpad 
invandrarpolitik har först och främst utformats som en uppföljningsforskning 
med syfte att kartlägga och i viss mån analysera problematiska aspekter av 
flyktingmottagandets organisering och arbetsformer. Forskningen har 
exempelvis fokuserat på gräsrotstjänstemäns arbete med flyktingar och 
klientifiering165 och rollkonflikter,166 på flyktingmottagandets organisering,167 

158 Andersson och Molina 1995. 
159 SIV (1997) Individuell mångfald Invandrarverkets utvärdering och analys av det samordnade flyktingmottagandet 1991-1996., s.275-

306. 
160 Bäck och Soininen 1993:1. 
161 Andersson 1996, Segerberg och af Trampe 1996 m.m. 
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på integrationsförhållanden samt bidragsberoende.168 Mer behöver här 
kartläggas och analyseras när det gäller insatser och implementerings-
mekanismer, mer systematiserat, men också i ett samlat perspektiv och med 
ett något bredare analytiskt synsätt. En helhetssyn måste i högre grad än vad 
som har varit fallet omfatta inte bara organisations- och implemen-
teringsfrågor, utan också frågor om stat, politik och ideologi, samhälleliga 
inklusions- och exklusionsprocesser. 

168 Diaz 1997. 
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4. MELLAN RETORIK OCH REALITET 

4.1 Inledning 
Utgångspunkten för här redovisade studier är att svensk flyktingmottagning 
efter den 1 januari 1985 bygger på överenskommelser och samarbete mellan 
å ena sidan Statens Invandrarverk SIV som statlig myndighet och å andra 
sidan kommunerna som flyktingmottagare och anordnare av den samhälls
service som svensk flyktingmottagning skall organisera. De studier som här 
kortfattat skall sammanfattas har alla berört frågan om det svenska flykting
mottagandet på lokal och tillämpad nivå, dess karaktär, organisation och 
utveckling. Inledningsvis skall här studiernas syfte och inriktning kommen
teras. 

Den första studien, Kommunal flyktingmottagning: Individuella introduk
tionsplaner mellan idé och verklighet (MERGE 1/94), handlar om IPL, så 
kallade individuella introduktionsplaner, inom ramen för den kommunala 
flyktingmottagningen. Syftet har i första hand varit att samla upp, i viss mån 
analysera och värdera, de erfarenheter som man gjort i några skilda 
kommuner när det gäller IPL som redskap för flykting- och invandrararbete. 
Å ena sidan har det varit av intresse att få en bild av introduktionsplanernas 
upprättande och betydelse. Å andra sidan har det också varit av intresse att 
försöka titta på både gemensamma erfarenheter och viktiga skillnader mellan 
olika kommuner. 

Den andra studien, Flyktingmottagning och flyktingars integration: Exemplet 
Umeå kommun och mottagna flyktingar 1994 (MERGE 1/96). Studien berör 
flyktingmottagningen i Umeå kommun under 1994. Dels ges en kvantitativ 
översikt över olika förhållanden när det gäller samtliga i Umeå kommun 
placerade flyktingar detta år. Dels presenteras uppgifter och erfarenheter från 
intervjuer med kommunplacerade flyktingar i Umeå 1994. Syftet har varit att 
granska skilda möjligheter och hinder inom den lokala flykting
mottagningens verksamhet i relation till mottagna flyktingar, deras bakgrund 
och situation. 

Den tredje studien, Kommunalt flyktingmottagande i förändring: Utveck
lingstendenser inom kommunal flyktingverksamhet, integrationspolitik och 
tillämpad invandrarpolitik (MERGE 1/99), har syftat till att kartlägga och 
diskutera Umeå kommuns flyktingmottagande, dess organisering, målsätt
ningar, verksamhet och vissa faktorer som har påverkat dessa tre aspekter 
under främst perioden 1996-1997. De återvandringsfrågor som har aktualise-
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rats under de senare åren av denna period i samband med ankomsten av 
bosniska flyktingar utgör också en viktig del i undersökningen. Utgångs
punkten i studien handlar inte om de formella besluten kring flykting-
mottagandets organisering och verksamhet, utan snarare om det kommunala 
flyktingmottagandet i bemärkelsen organisationsstruktur, målsättningar, 
verksamhet, ansvarsstrukturer och nätverk hos berörda myndigheter och 
organisationer. Dessa aktörer utgör de viktigaste länkarna för politikens 
genomförande i praktiken. 

I det följande skall de tre studierna ges en något längre sammanfattning, 
främst med avseende på generella intryck och slutsatser. 

4.2 RAPPORT 1 - Kommunal flyktingmottagning: Indivi
duella introduktionsplaner mellan idé och verklighet. 

Syftet med individuella introduktionsplaner (IPL) var att stimulera kommu
nerna att så effektivt och snabbt som möjligt integrera flyktingen i det 
svenska samhället och att ge flyktingen de nödvändiga förutsättningarna för 
att kunna leva och verka normalt och självständigt i det svenska samhället. 
Dels borde planen, om än successivt utformad och reviderad, ha karaktären 
av ett kontrakt mellan flykting och relevant myndighet. Dels borde den 
också kopplas ihop med någon form av enhetlig ersättning av utbildnings
bidragstyp under introduktionstiden för att undvika tendensen till klientifie-
ring av och bidragstagaranda hos den temporärt bidragsberoende. Flykting-
mottagningen borde, både praktiskt och symboliskt, klarare åtskiljas från 
socialtjänsten. Idén om individuella introduktionsplaner skisseras som ett 
tänkt nav för den kommunala flyktingmottagningens verksamhet, som skall 
fungera som målrelaterat redskap för en smidigare och effektivare samhälls
service att bruka för att underlätta flyktingens möjligheter att komma in i 
svenskt samhälls- och arbetsliv. 

Följande slutsatser presenteras: 

• I flertalet kommuner sorterar invandrar- och flyktingverksamheten under 
socialtjänstlagens övergripande uppgift och anda om social omsorg och 
omhändertagande. En följd av detta har blivit att verksamheten också i 
samma utsträckning, och något olyckligt, har kommit att identifieras 
som traditionellt socialbyråarbete. Alternativa ansvarsformer är att man 
har en egen invandrarnämnd med underställd förvaltning, eller att 
flyktingmottagningen knyts till kulturnämnd, utbildnings- och arbets
marknadsnämnd eller liknande. Vad som viktigt är att ansvars- och 
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självständighetsfrågan löses så att invandrar- och flyktingfrågor inte 
drunknar i mängden av andra kommunala uppgifter och åtaganden. 
Kommunerna har både politiskt och organisatoriskt anpassat sin invand
rar- och flyktingverksamhet efter det antal flyktingar som emottas. 
Eftersom detta antal fluktuerar så förändras också hela tiden flykting-
mottagningamas storlek och struktur. Instabila resurser, under senare tid 
främst beroende på att antalet mottagna flyktingar understiger beräknat 
antal enligt avtal med SIV, leder till omorganiseringar och rationalise
ringar, vilket försvårar för att inte säga förhindrar ett systematiskt och 
långsiktigt arbete. Också beaktandet av IPL's roll och dess genom
förande inom ramen för hela mottagningssystemet har försvårats. 
I små kommuner finns ofta möjlighet till täta informella kontakter 
mellan skilda parter. Denna typ av funktionella relationer korsar ofta 
organisatoriska revirgränser. I större kommuner måste man däremot för 
det mesta ordna samordningen institutionellt, något som inte alltid är 
gjort utan ett ganska mödosamt och envist arbete. En del flyktingmottag
ningar har egna anställda medarbetare med långvarig erfarenhet från 
skilda specialinriktade myndighetsområden, särskilt när det gäller arbets-
marknadsinriktade. Då har man den slags kompetensen 'på plats'. 
Modeller som bygger på denna typ av 'inbyggd' kompetens tycks ofta 
kunna fungera bra. Metoderna är dock inte helt problemfria. Många 
gånger är ett institutionaliserat samarbete en förutsättning för ett konti
nuerligt och systematiskt samarbete. 
I något större kommuner karaktäriseras invandrarkontorens eller mot
svarande verksamhet av större specialisering. På dessa finner man till 
exempel familjepedagoger, särskilda informatörer, anställda medarbetare 
för att sköta arbetsmarknadsfrågor och liknande. Det finns storleks
fördelar i att kunna engagera sådana specialistfunktioner. Samtidigt 
tycks också på mindre kontor uppgifterna i sig bäras upp av flyktingmot
tagningens anställda, ibland genom samarbete med kompetens utanför 
den direkta flyktingmottagningen. Faran med stora och specialiserade 
flyktingmottagningar kan vara att man får ett eget revir kring vilket man 
tenderar att bygga en liten mur. Ibland kan detta innebära att samarbete 
med andra myndigheter inte aktivt och kontinuerligt utvecklas. Stora och 
specialistinriktade organisationer för flyktingmottagning kan också lätt 
bli till en belastning för kommunal ekonomi om antalet mottagna flyk
tingar minskar i relation till beräknat antal. 
Som regel saknas ett systematiskt och målmedvetet uppföljningsarbete 
kring IPL, vad gäller utslussningen i praktik, vidareutbildning, arbets-
prövning eller regelrätt arbete vid sidan av och bortom upptagenheten 
med utbildning i svenska för invandrare, SFI. Sådant arbete är i hög grad 
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beroende på särskilda resurser, tillfälliga projekt, entusiastiska hand
läggare, konjunkturer och så vidare. IPL:s upprättande, målformulering 
och förverkligande, är en komplicerad kollektiv verksamhet och process. 
Det krävs av alla berörda parter en gemensam beredskap och medveten
het om den roll man skall spela och vilken betydelse denna roll har. 
Enligt lagstiftningen bör IPL upprättas av flyktingmottagning, AF, SFI-
lärare och flyktingen själv. Ett sådant scenario enligt lagens bokstav 
finner man sällan. Härmed saknas i motsvarande grad en samverkan av 
de kompetenser och resurser som behövs i sammanhanget och som 
uttalat har krävts inom ramen för den statligt finansierade flyktingmot
tagningen. Ibland finns en delplan upprättad av flyktingmottagning och 
flykting, en annan delplan upprättad av AF och flykting eller upprättad 
av SFI-lärare alternativt SYO och flykting. Ibland upprättas IPL i olika 
etapper. Uppfattningen om vid vilken 'lämplig' tidpunkt som IPL bör 
upprättas är olika. 
IPL upprättas inte för barn, ensamstående barn och skolpliktiga. Orsaken 
till detta tycks vara att man allmänt menar att dessa på ett automatiskt 
sätt dras in i barnomsorgs- och skolarbete. 
Vad gäller IPL i samband med sekundärflyttning både ut ur och in i 
skilda kommuner så följer IPL sällan automatiskt med sekundärflyttare, 
vilket innebär att IPL inte har en uttalat central ställning i ett samorga
niserat invandrar- och flyktingarbete. 
Det är kanske inte något att förvånas över att varje kommun har etablerat 
sin egen stil som mer eller mindre återspeglar lokala förutsättningar och 
betingelser av skilda slag. Gemensamt är dock att IPL generellt sett 
tycks ha reducerats till i stort sett en formalitet och en blankett för 
registrering, enkel dokumentation och kartläggning. 
SFI varierar vad avser undervisningsform och undervisningslängd högst 
väsentligt mellan olika kommuner. Ofta finns en ganska stor flexibilitet 
inom SFI-undervisningen vad gäller hur lång tid man far på sig för att 
klara grundläggande SFI-test. Det föreligger dock en risk att icke 
avklarat SFI-test innebär att flyktingen överförs till socialtjänstens om
händertagande. IPL's roll som redskap faller därmed också som regel. 
Ur IPL-synpunkt tycks det vara allra fördelaktigast om man successivt 
och i ökande grad kan varva in praktik och vidareutbildning eller arbete i 
SFI-planeringen fram till och bortom avslutande SFI-test. 
Tillgängliga resurser för 'särskilt riktade insatser' inom AF för att under
lätta invandrares och flyktingars inträde på arbetsmarknaden mobiliseras 
långt ifrån regelbundet. Erfarenheterna visar att där kompetent engage
mang finns, där finns också resurser i dessa avseenden att tillgå. Viktigt 
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måste vara att finna systematiska sätt att arbeta in dessa resurser i för
verkligandet av IPL. 

• Ofta saknas en socialpsykologisk och individualpsykologisk beredskap i 
organiserad form. Landstingssidan är långt ifrån tillräckligt inordnad i 
flyktingmottagningen med sin kompetens och sina resurser. Här skulle 
ett utvidgat samarbete kunna efterlysas. 

• I de flesta undersökta kommuner saknas systematiskt arbete mot rasism 
och främlingsfientlighet. På många håll förekommer dock ett informa
tionsarbete rörande dessa frågor. 

4.3 RAPPORT 2 - Flyktingmottagning och flyktingars inte
gration: Exemplet Umeå kommun och mottagna flyk
tingar 1994. 

Flyktingars integration är en mångdimensionell process, vilket gör att den 
måste studeras ur en rad olika och parallella aspekter. Dels aspekter som har 
att göra med flyktingar själva, deras egna förutsättningar, socioekonomiska 
och kulturella bakgrund, sociala nätverk och så vidare. Dels aspekter som 
har att göra med flykting- och invandrarpolitiken, både i allmänhet och i 
konkret tillämpning. Relevant här är inte minst flyktingmottagningens mål
sättningar och formella, såväl som informella, organisatoriska strukturer. 
Flyktingmottagningens resurser, åtgärder, kompetens och ansvarsområden 
spelar en viktig roll i ett implementeringssammanhang. Interaktionen och det 
ömsesidiga samspelet mellan flyktingmottagningen och flyktingarna med 
sina förutsättningar är väsentlig för hur flyktingarbetet utvecklas. Det hand
lar konkret om i vilken grad flyktingmottagningens verksamhet under den 
första tiden är relaterad till skilda flyktingars bakgrund, möjligheter och am
bitioner. 

I det följande skall en konkret exemplifiering i hithörande frågor göras med 
hänvisning till Umeå kommun, mottagna flyktingar 1994 och åtminstone då 
gällande förhållanden. 

• Umeå kommun har sedan 1985 haft en planerad och organiserad flyk
tingmottagning. Kommunen har lagt det övergripande politiska och 
administrativa ansvaret för invandrar- och flyktingfrågor på en Invand-
rarnämnd och tillhörande Invandrarbyrå (fram till 1998). Här har också 
arbetet med flyktingar, både praktiskt och symboliskt, klarare kunnat 
åtskiljas från socialtjänstens ansvarsområde och verksamhet. Detta inne
bär dock inte att det psykosociala omhändertagandet har mist sin påver
kan på flyktingverksamheten i dess helhet. 
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Invandrarnämnden har bara i en begränsad utsträckning lyckats mobili
sera andra nämnder kring ett samlat integrationsarbete. Intresset för 
invandrarfrågor bland de politiska partierna på det lokala planet har varit 
svagt. Detta hänger naturligtvis samman med invandrarfrågornas, och 
därmed invandramämndens, allmänna ställning och betydelse. Ett poli
tiskt engagemang isolerat till invandrarnämnden är inte tillräckligt för att 
en samlad integrationspolitik skall kunna bedrivas. Ett systematiskt 
samarbete över nämndgränserna behövs, vilket förutsätter en gemensam 
politisk vilja. Samarbetet över de politiska partigränserna är, förutom 
samverkan inom invandramämndens ram, i stort obefintligt. 
Invandrarbyrån är en kommunal verkställande organisation som sedan 
sin tillkomst har varit mer eller mindre konstant i ständig förändring. 
Den statliga ersättningen till kommunen för vaije emottagen flykting 
eller annan invandrare som omfattas av den kommunala flyktingmottag
ningen har varit den viktiga förutsättningen för verksamhetens expan
sion, men också fluktuation. Ett varierande antal flyktingar som kommer 
till kommunen vaije år ger inte ett stabilt och tryggt ekonomisk underlag 
för verksamheten. 
Tack vare en överlag hög kompetens och långvarig erfarenhet har In
vandrarbyråns personal under den första tiden efter kommunplaceringen, 
lyckats bedriva ett väl fungerande arbete vad gäller tolkförmedling, 
bostadsfrågor samhällsinformation, individuell rådgivning - och 
familjerådgivning, SFI-start och så vidare. Dessa handläggare är den 
viktigaste länken i flyktingverksamheten. Eftersom flyktingarnas indi
viduella behov och bakgrund är varierande förutsätter arbetet med flyk
tingar ofta en individuell behandling. Detta förutsätter att handläggaren 
har både befogenhet och möjlighet att använda sitt eget omdöme utan 
stora hinder från varken formellt regelsystem eller organisatorisk praxis. 
En lång rad svårigheter och problem vad gäller exempelvis attityder, 
brist på öronmärkta resurser, brist på samordning med andra berörda 
myndigheter och så vidare har lett till att detta arbetssätt inte har gått att 
helt förverkliga. 
Centralt för ett samlat och konstruktivt invandrar- och flyktingpolitiskt 
integrationsarbete är samarbete och koordination mellan olika berörda 
kommunala och statliga myndigheter, invandrarbyrå, AF, AMI, AMU 
eller motsvarande, vars olika roller är avgörande för integrationspro
cessen. Det nödvändiga, nära, kontinuerliga, systematiska och långsik
tiga samarbetet saknas dock som regel. Man planerar inte, på ett tidigt 
stadium, tillsammans med och för flyktingen, med gemensamma och 
klara målsättningar. Sedan mitten av 1980-talet har vid olika tidpunkter 
olika samarbetsgrupper etablerats för att åstadkomma en bättre koordina

46 



tion av invandrarbyråns och andra myndigheters verksamhet. Olika re
gelsystem, intressen och resurser och liknande, har inneburit att ett kon
tinuerligt samarbete mellan skilda parter inte har förverkligats. Arbetet 
med långsiktiga frågor, utifrån öronmärkta resurser och delegerad 
beslutsrätt, har inte förekommit. 

• Ännu har man inte, i likhet med en majoritet av landets kommuner, levt 
upp till kraven rörande upprättandet och genomförandet av IPL. Normalt 
är det bara en handläggare, tolk och flyktingen själv som är närvarande 
när introduktionsplanerna upprättas. Eventuella förändringar i planens 
innehåll noteras när flyktingen besöker sin handläggare. AF-represen-
tanten på Komvux upprättar egna introduktionsplaner för flyktingarna. 

• Vid sekundärflyttning till annan kommun skickas planerna inte syste
matiskt med. Det är heller inte vanligt att introduktionsplaner bifogas för 
de flyktingar som flyttar in till Umeå från annan mottagningskommun. 
IPL har helt enkelt haft en i allmänhet för diffus roll och bara varit något 
som rent formellt har upprättats. 

• Det är många samverkande faktorer som påverkar flyktingens språk
inlärning, till exempel ålder och utbildningsbakgrund, social isolering 
och motivation. Problemet är att SFI169 inte ger de nödvändiga språk
kunskaperna för att man skall kunna komma in i arbetslivet, yrkes
utbildning eller universitetsutbildning. För att kunna studera vidare 
måste man klara det så kallade 'rikstestet'.170 SFI-utbildningen måste 
därför kompletteras med andra kurser. 

• Värvningen mellan svenskundervisning och praktik är viktig. En betyd
ande andel (en tredjedel) tycks dock inte få vara ute på praktik. Praktik
möjligheterna är begränsade till följd av konkurrens från också andra 
verksamheters behov till praktikplatser, till exempel ungdomsinriktade 
verksamheter eller andra olika arbetsmarknadspolitiska insatser. 

• Under vistelsen på flyktingförläggning aktualiseras traumatiska händel
ser och upplevelser före och i samband med flykten, liksom av första 
tiden i Sverige. Sysslolöshet, en känsla av meningslöshet, allmän osäker
het och ovisshet samt en växande ångest är allvarliga problem som 
flyktingen tvingas leva med under sin väntan på uppehållstillstånd. Si
tuationen påverkar naturligtvis flyktingens förväntningar och motivation, 
planerna för framtiden och integrationsprocessen. Inte ens språk
inlärningen kan under sådana villkor göra särskilt stora framsteg. Den 
långa vistelsen på flyktingförläggning har sällan några goda effekter. 

169 Målsättningen med SFI-utbildningen är att "ge invandrarna sådana kunskaper i svenska språket samt om det svenska 
samhället och arbetslivet att invandraren kan ta vara på sina rättigheter och påverka sin situation samt fullgöra de krav och 
skyldigheter som det dagliga arbetet bjuder". Prop. 1983/84:199,15. 

170 "Rikstestet" är ett speciellt test som språkligt kvalificerar vuxna invandrare att kunna fortsätta läsa på t.ex. universitet och 
högskolor. Alternativet är att läsa upp till etapp 3 på den kommunala vuxenutbildningen Komvux. 
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Tvärtom finns inget som tyder på att den är ändamålsenlig sett i ett 
integrationsperspektiv.171 

• Ytterligare ett problem är att ingen utbildning från den så kallade 'tredje 
världen' eller Östeuropa särskilt bra har klarat en prövning i Sverige. 
Man måste komplettera sina kunskaper med olika slags kurser. Proble
met med de standardiserade antagningsreglerna vid svenska universitet 
och högskolor är att de innebär stora svårigheter för de som har ut
ländska meriter. 

• I alla berörda institutioner och organisationer finns attityder och förvänt
ningar på flyktingars tidigare utbildning och dess kvalité, deras förmåga 
till språkinlärning och anpassning till det svenska samhället i olika av
seenden. Dessa förväntningar och attityder knyts ofta och ganska stereo
typt till flyktingarnas kulturella bakgrund och hur man föreställer sig 
denna bakgrunds närhet, eller snarare avstånd, till den föregivet svenska 
kulturen. Sedan mitten av 80-talet har andelen utomeuropeiska invand
rare eller flyktingar blivit betydligt fler i relation till europeiska 
flyktingar och invandrare. Ackumulerade erfarenheter och 'kunskaper' 
tillämpas lätt över hela spektrum av flyktingar, vilket tenderar att undan
skymma viktiga individuella skillnader. Godtyckliga åtskillnader 
tenderar att utgöra centrala element i de attityder som invandrare och 
flyktingar möter. Flyktingars beteende tolkas i ofta helt missvisande 
kulturaliserande termer, exempelvis med hänvisning till att "i deras 
kultur gör man så" eller motsvarande uttryck. Denna förväntansstruktur 
påverkar starkt flyktingars självförtroende och känsla av att kunna med
verka, motivation och framtidstro. Ser man sig själv som europeisk 
invandrare, i relation till de utomeuropeiska, har man också oftast rela
tivt sett högre förväntningar och starkare självförtroende, liksom ställer 
tydligare krav och driver mera uttalat sina ambitioner. Detta förhållande 
tycks också förstärkas av myndigheternas relativt sett positivare förvänt
ningar på 'europeiska' flyktingar. 

• Flyktingars delaktighet i 'planeringen' av sin framtid tycks vara mini
mal. Delaktighet och medinflytande saknas inte helt, men reduceras ofta 
till följd av sådant som platsbrist, resursbrist, tidbrist eller att man 
normalt tillgriper kollektiva åtgärder. När det gäller den enskilda flyk
tingens delaktighet i introduktionsplanens upprättande, och i vilken 
utsträckning flyktingen kan påverka berörda myndigheters omdömen 
och förslag, kan man konstatera att tendensen är att man som flykting 
även efter flera månaders kommunplacering inte känner till de indi
viduella introduktionsplanerna. "De har ju redan planer", är en vanlig 

171 Se Andersson (numera Appelqvist) 1994. 
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kommentar. Allt ter sig som i förväg bestämt: "Det är de som bestämmer 
vad vi ska göra". 

• Tillgången på bostäder styr den interna kommunala fördelningen av 
flyktingar. Man försöker undvika en koncentration till bestämda områ
den, nybyggda och dyra, men bristen på lediga bostäder i andra områden 
är stor. Konsekvensen är att man i Umeå kommun har fått två mycket 
invandrartäta bostadsområden.172 

• Det finns en lokalt väletablerad kompetens och stor beredskap vad gäller 
den psykiatriska flyktingvården.173 Man eftersträvar till exempel att 
undersöka alla flyktingbarn efter kommunplaceringen. Det är dock inte 
helt klart för flertalet av föräldrarna att denna undersökning bygger på en 
frivillig medverkan. Den psykologiska och psykoterapeutiska beredska
pen är av stor betydelse, samtidigt som verksamheten inte är oproble
matisk ur alla synpunkter. Viktigt är att lämna utrymme för flyktingar att 
själva aktivt söka sådan hjälp. Institutionaliserade och obligatorielagda 
psykologiska undersökningar kan bidra till en negativt kategoriserande 
konsekvens visavi flyktingar och deras barn. 

• En absolut majoritet har inga planer på att återvända. Motivet är att "Vi 
har inget att återvända till". Nuvarande omständigheter i hemländerna är 
avgörande. De kan naturligtvis ändras och därmed förutsättningarna för 
inställningen och möjligheterna till ett återvändande. En del kommer 
förmodligen också att återvända i ett senare skede. Samtidigt tyder allt 
på att tidens gång betyder att det blir allt svårare att återvända för 
exempelvis barnfamiljer och unga flyktingar som börjat utbilda sig. Här 
skapas rottrådar i det svenska samhället som inte gör en återflyttning så 
lätt, om ens överhuvudtaget aktuell. 

4.4 RAPPORT 3 - Kommunalt flyktingmottagande i för
ändring: Utvecklingstendenser inom kommunal flyk
tingverksamhet, integrationspolitik och tillämpad 
invandrarpolitik. 

• Avsaknad av tydliga mål och klara kriterier är ett grundläggande prob
lem med flyktingmottagandet. Detta gäller såväl de centralt beskrivna 
som de lokalt formulerade målen. 

• Samtidigt saknar de flesta politiska partier vilja, sammanhängande visio
ner och lösningsstrategier vad gäller flykting- och invandrarfrågor. 
Ovanligt är inte att politiker anser att frågor som handlar om humanitet 

172 östra Ersboda och Ålidhem. 
173 Röda korset, Västerbotten, har också varit en resurs. 
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och medmänsklighet inte får sammanblandas med politik. En outtalad 
partipolitik och relativt svag invandrarpolitisk representation i kombina
tion med en i allmänhet resurssvag målgrupp (invandrare och flyktingar) 
gör det mer eller mindre ofrånkomligt att invandrar- och flyktingfrågor 
underrepresenteras och saknar prioritering på lokalt plan. 
Trots att invandramämnden rent principiellt har haft befogenhet att själv 
fatta beslut om sin egen budget och verksamhet, inom ramen för anvi
sade ramar, så har en oklarhet funnits kring nämndens ansvar, upp
följning och kontroll. Orsaken har inte bara handlat om organisatoriska, 
juridiska, ekonomiska eller kommunikativa svårigheter. Här har också 
legat politiska betingelser. I kommunen har invandrarpolitiken i allmän
het och flyktingverksamheten i synnerhet saknat ett tydligt politiskt 
engagemang. 
Inte så sällan gör politiker och tjänstemän 'invandrare' till objekt genom 
användandet av uttrycket att integrera invandrare. Normalt förbinds 
flyktingars integration och ett lyckat flyktingmottagande med flyktingars 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, vilket dock kanske är ett 
alltför begränsat integrationskriterium. Relationen till arbetsmarknaden 
är förbunden med en rad hinder som gör att de nykomna har mycket 
svårt att fa ett fotfäste i det svenska arbetslivet. Under dessa förhållanden 
är det därför svårt att säkert bedöma hur effektivt flyktingmottagandet i 
sig har varit. 
Under denna typ av omständigheter blir det enskilda erfarna och kompe
tenta tjänstemän som fyller upp handlingsutrymmet. Handläggande per
sonals roll är att utreda, kartlägga, informera, vara stödperson, vägleda, 
vara samordnare, konsult och så vidare. Härigenom sker också en struk
turering av verksamheten, med normaliserande och identitetsskapande 
konsekvenser. Samtidigt har det många gånger varit svårt för de som har 
mindre erfarenhet och är mindre insatta i invandrarfrågor att komma 
med förslag eller argument i de relativt komplicerade sammanhang som 
det handlar om. Invandrarbyråns förslag eller underlag för beslut har ofta 
godkänts av invandramämnden. 
Påpekas skall samtidigt att flyktingverksamheten kräver ett samarbete 
mellan ett antal statliga, regionala och kommunala myndigheter, något 
som handläggande tjänstemän på egen hand inte så lätt kan klara. Det 
övergripande ansvaret för vaije myndighet eller verksamhetsområde 
ligger på berört politiskt organ (nämnd), som åtminstone principiellt 
skall ha kontroll över riktlinjer och resursanvändning. Utan politisk styr
ning och politiskt samarbete blir det inte mycket av reell samordning, 
försök och goda insatser att samordna resurser och förbättra samarbete 
till trots. Det råder okunskap om varandras arbetsuppgifter, de egna mål
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sättningarna och motsvarande prioriteringar. Det råder brist på perso
nella och ekonomiska resurser, fungerande kommunikativa kanaler och 
klara gemensamma målsättningar. Myndighetsbundna och mer eller 
mindre stelbenta regel- och budgeteringssystem förhindrar också sam
arbete. Hindren ifråga omfattar politiska, rättsliga, strukturella och 
organisatoriska aspekter som griper in i varandra och tillsammans med 
professionella åtskillnader gör de att ett i sig nödvändigt samarbete 
mellan olika berörda myndigheter blir mycket komplicerat. 

• Flyktingmottagandets organisering och verksamhet har i allmänhet varit 
i ständig förändring. Ny omorganisering har ofta skett innan den senast 
föregående har hunnit etableras och förankras. Det finns flera orsaker till 
dessa förändringar. Bland annat förändringar i synen på invandrar- och 
flyktingverksamhetens natur och de metoder som bör användas för att 
driva denna verksamhet, offentliga utredningar och åtföljande rege
ringspropositioner, påverkan av andra kommuners modeller och erfa
renheter, ansträngningar att utveckla och effektivisera flyktingverksam
heten och sist men inte minst det årsvis varierande antal flyktingar som 
kommunplaceras med åtföljande fluktuerande ekonomiskt statsbidrag. 

• Det kommunala ekonomiska beroendet av ett instabilt och varierande 
statsbidrag har spelat en negativ roll och lett till en ryckig flykting
verksamhet, med ömsom expansion och ömsom avveckling samt med en 
hela tiden inbyggd oro för medarbetarnas möjlighet att få fortsätta sitt 
arbete eller för att den kompetens som man skaffat sig kommer att gå 
förlorad vid minskade resurser. Effekterna har också blivit en avsaknad 
av långsiktig planering och ett inlemmande av flyktingverksamheten i 
den kommunala, långsiktiga planeringen, avsaknad av stabila samarbe
ten med övriga förvaltningar samt en bristande uppföljning. 

• Flyktingars delaktighet har varit högst begränsad. Flyktingar utgör en 
heterogen grupp som sammantaget inte så lätt kan göra sig hörd. Svårig
heten att kunna kommunicera, brist på kunskap om hur flyktingmot
tagandet i sin helhet fungerar och osäkerheten som flyktingar befinner 
sig i under den första tiden i landet är bara några faktorer att nämna 
bakom bristen på delaktighet. Berörda myndigheters arbetsrutiner och 
strukturer utgör dock det största hindret för en reell samverkan med 
flyktingar själva. Majoriteten företrädare för olika kommunala och stat
liga myndigheter är medvetna om detta, samtidigt som man inte vet vad 
delaktigheten skall bestå i eller hur den skall organiseras. Mötet mellan 
flykting och berörd tjänsteman är också i maktavseende högst ojämlikt, 
vilket i sig är en försvårande omständighet i sammanhanget. I relation 
till den passivitet och maktlöshet som idag är alltför utbredd kan 
flyktingars eget deltagande och påverkan på mottagandet, dess arbets
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former och innehåll, leda till en högre grad av ömsesidig respekt och 
acceptans. I sig innebär delaktighet också stimulans och motivation. 
Möjligheten till en egen påverkan befrämjar en öppen och positiv för
väntan och inställning till flyktingmottagandets verksamhet. Samtidigt 
finns det också orsaker utanför flyktingmottagandets kontroll och möj
ligheter som gör delaktighet och valfrihet begränsad, exempelvis vad 
gäller tillgång till bostäder, praktikplatser, yrkesutbildningar och så 
vidare. Man skall heller inte bortse från sådant som rasism och segrega
tion i alla dess former. 
Återvandringsfrågor tycks inte i någon större utsträckning ha påverkat 
det konkreta mottagningsarbetet. En osäkerhet har förelegat om vilka 
åtgärder som skulle kunna vara adekvata för att driva återvandrings-
frågoma effektivt. Bakom visionerna om repatriering har en uppfattning 
om flyktingars svårigheter att integrera sig legat. En hänvisning till ett 
svårt arbetsmarknadsläge har också varit vanligt förekommande. Argu
mentet har varit att det, 'realistiskt sett', otvivelaktigt är ett bättre alter
nativ att återvända än att hamna i permanent arbetslöshet i Sverige. I 
grunden har det legat politiska signaler, egentligen syftande till att 
minska invandringens 'börda'. Man skall dock inte heller bortse ifrån att 
intresset för återvandringsfrågor också symboliserar en vilja från många 
tjänstemäns sida att utveckla 'andra' frågor relaterade till migration och 
flyktingrörelser. Det ligger en dragningskraft i att 'hjälpa', att 'ställa 
upp' för och att arbeta ideellt och humant också inom ramen för en åter-
vandringstanke. Frågan om återvandring har i ökande grad kommit att 
hänga i luften och lämnat rum för en negativ kluvenhet, praktiskt såväl 
som känslomässigt, i det tillämpade integrationsarbetet, även om repat-
rieringsfrågorna rent praktiskt inte har spelat så stor roll. 

Den bild som ovanstående ger bygger på en konkret exemplifiering med 
hänvisning till förhållandena i Umeå kommun i mitten av 1990-talet. Inget 
talar för att denna bild inte skulle vara ganska representativ för diskuterade 
förhållanden också rent generellt, åtminstone vad gäller 1990-talets flykting
mottagande.174 

174 Bäck & Soininen 1998, Soininen 1992, Diaz 1993 och 1997, Similä 1992, Read 1992, SIV 1997, Se också Kadhim: MERGE 
rapport 94/1 i denna avhandling, Kadhim 1999 m. m. 
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5. ANALYTISKT PERSPEKTIV 

5.1 Utgångspunkter 

Integrationspolitikens komplexitet 

Trots invandrarpolitiska stödåtgärder har, som inledningsvis här tidigare har 
understrukits, invandrares och flyktingars situation under de senaste två 
decennierna försämrats och den sociala och politiska segregationen tilltagit. 
Invandrare har relativt sett och genomsnittligt en väsentligt sämre livssitua
tion än övrig befolkning vad gäller sysselsättning, arbetsmiljö, hälsa, eko
nomi, boende, fritid, politiska resurser och så vidare. I debatten, som också 
tidigare har påtalats, skyller man på både invandrares kulturella bakgrund 
och invandrarpolitiken i sig som problematiska. En påtaglig kritik har riktats 
mot den kommunala flyktingmottagningen för dess påstådda byråkratisering 
och omhändertagande samt ineffektivitet när det gäller att slussa in 
flyktinginvandrare i arbetsmarknaden och egenförsöijning. Krav har rests på 
ett avskaffande av den organiserade invandrarpolitiken, invandrarbyråer eller 
motsvarande kommunala organisationer, eftersom man har menat att den 
tillämpade invandrarpolitiken i huvudsak och i praktiken bara har haft en 
tvivelaktig eller direkt negativ betydelse. 

Det invandrarpolitiska området kan, i likhet med många andra, inte helt be
dömas bara utifrån interna målsättningar, strukturer och processer. Samhälls
utvecklingen i en vidare mening är i många avseenden avgörande för 
invandrarpolitikens principiella inriktning, konkreta tillämpning och upp
nådda resultat. Man behöver bara nämna den betydelse som varierande 
ekonomiska konjunkturer och skiftande arbetsmarknadsförutsättningar har, 
eller massmediemas roll och opinions- och attitydfrågor. På det lokala planet 
är invandrarpolitikens tillämpning beroende av en rad olika faktorer vid 
sidan av invandrarpolitikens inriktning och mål. Hit hör sådant som till
gängliga resurser, lokala aktörer och organisatoriska former, för att inte tala 
om arbetsmarknadens struktur och funktionssätt, de inflyttade flyktingarnas 
individuella förutsättningar, tidigare utbildning, arbetslivserfarenheter, 
familjeförhållanden och så vidare. Rasism, segregation och arbetslöshet, 
politisk villrådighet och organisatorisk hanfallenhet, utgör reella integra
tionshinder. Det lokala flyktingmottagandets goda och långsiktiga resultat 
motverkas och osynliggörs av motsvarande faktorer. Innan en rättvisande 
bild kan ges, och förhastade slutsatser undvikas, måste den tillämpade 
invandrar- och integrationspolitiken analytiskt sett sättas in ett helhets
sammanhang. 
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För att förstå det svenska kommunala flyktingmottagandets karaktär i ett 
tillämpningsperspektiv är det också oundgängligt att resa en rad frågor som 
är intimt förknippade med ett implementeringsperspektiv, vilket i sin tur kan 
vara mer eller mindre snävt fokuserat eller mer eller mindre kontextualiserat. 
Olika aspekter i olika implementeringsmodeller kan i olika avseenden ge ett 
analytiskt perspektiv på den tillämpade politikens problematik. Skilda imple
menteringsmodeller är i varierande grad ideologiskt betingade och åter
speglar ett vitt spektrum av teoretiska utgångspunkter. Politikens komplexi
tetsgrad, politikområdets omfattning och betydelse i relation till samhälleliga 
maktförhållanden spelar samtidigt en viktig roll för olika modellers tillämp-
barhet. 

Perspektiv på implementering 

Traditionellt har studier av offentlig politik delats upp i tre steg omfattande 
processer för beslutfattande och politikformulering, politikimplementering 
samt politikutvärdering.175 Det kom att dröja ända till böljan av 1970-talet 
innan forskningen i högre grad kom att fokusera på implementeringsfasen än 
på den politiska beslutsprocessen. Tidigare hade man fokuserat på ett plane
ringsperspektiv som mer tittat på beslutsfattare, mer eller mindre auktoritära, 
på bekostnad av verkställare. Man underförstod att politiska beslut auto
matiskt skulle komma att genomföras och att implementeringsprocessen var 
en enkel historia. I sammanhanget kan också påpekas att det naturligtvis ofta 
är svårt att identifiera de relevanta aktörerna längst ut i kedjan av hela imple
menteringsprocessen. Forskningen inom offentlig administration var sam
tidigt ofta inriktad på regeltillämpning och formell organisering. Det domi
nerande synsättet präglades också av att organisationer sågs som byrå
kratiska maskiner, i system mer eller mindre oberoende externa om
ständigheter, och endast avhängiga egna mål och procedurer. Men så enkelt 
förhåller det sig inte. Benny Hjern176 menar att politisk utvärderingsforsk
ning ofta sker med modeller som, felaktigt, förutsätter att politiska institu
tioner och politik är umbärliga i sammanhanget. 

Idealbilden är att politikerna styr och förvaltningen verkställer, ett normativt 
demokratiskt ställningstagande, som betyder att medborgarna, eller deras 
representanter, fattar politiska beslut enligt majoritetsprincipen och som kan 
förutsätta att förvaltningar respekterar och verkställer fattade beslut.177 

Implementeringens problematik innebär dock att politiska beslut sällan 
genomförs så som beslutsfattarna avsett och att politikens beslutsfattande 

175 Younis, & Davidson 1990:3. 
176 Hjern 1986:64f. 
177 Sannerstedt 1997:16f. 
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processer och politikformulering aldrig ger fullständig garanti för ett genom
förande i beslutens anda och mening. Någon neutral implementering oavsett 
de politiska beslutens innehåll och riktning förekommer inte. Majone och 
Wildavsky (1979) anser att de politiska beslutens implementering, i avsedd 
mening, närmast skall betraktas som en fiktion.178 Denna problematik har 
sedan länge varit känd.179 Som regel var implementeringen separerad från 
policyformulering och politiskt beslutsfattande. Samtidigt ignorerades i 
tidigare forskningsmodeller den problematiska sidan av politikformulerings-
processen och dess betydelse för implementering och politiskt genom
förande.180 

Inom implementeringsforskning har man bland annat sökt implemente-
ringens misslyckande i politikens inriktning eller politikformulering.181 Man 
har ansett att politikens formulering inte bara har påverkats av implemente-
ringsprocessen utan också att den är determinerad av densamma. Orsaken till 
detta har antagits ligga i att beslutsfattare inte har tillräckliga kunskaper om 
implementeringsstrukturer och koalitioner,182 att man har irrelevanta imple-
menteringsstrukturer183 eller att politiker inte vet vikten av gräsrotsbyråkrater 
och deras betydelse under implementeringsfasen.184 Några har gått så långt 
som att hävda att politik inte kan separeras från implementering och att 
politik kan bara identifieras via implementeringsprocessen.185 

Det rationella perspektivet 

Antagandet i det rationella perspektivet är möjligheten att politiskt fattade 
beslut tillämpas som politikerna avsett under kalkylerade villkor genom 
rationella överväganden på basis av klart formulerade mål, nödvändiga 
informationer om alternativa val, deras konsekvenser och så vidare. Hood 
(1976) har föreslagit en implementeringsmodell för 'perfect policy imple
mentation', en idealtyp som skulle kunna används som instrument för att 
förbättra implementeringen och ta reda på varför den inte fungerar bättre. 
Modellen omfattar element som att administrativa system är organiserade 
lineärt och auktoritärt, strikt hierarkiskt som en armé, att normer och regler 
är standardiserade, att målen är kristalklara för administratörer, att perfekt 
åtlydnad råder, perfekt administrativ kontroll, perfekt kommunikation och 
perfekt koordination mellan berörda administrativa enheter samt att tidpress 

178 Majone & Wildavsky 177ff, i Pressman & Wildavsky 1979. 
179 Sannerstedt 1997:16. 
180 Lane 1990:21. 
181 Younis 1990:.3. 
182 Hjern & Porter 1981:211 ff. 
183 Elmore 1978. 
184 Lipsky 1980. 
185 Se t.ex. Ham and Hill 1985. 
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saknas.1861 samma anda har Gunn (1980) utvecklat en modell, som en revi
derad version av den 'perfekta administrationen', med viss hänsyn till vissa 
aspekter av ett nedifrånperspektiv.187 Total planering (Grand Planning) antas 
föreligga på den politiska nivån och beslutsfattaren antas också vilja utvidga 
kontrollen i tid och rum. 'The Economic Man' ses som en heuristisk ideal
typ.188 Man har också fokuserat på 'förvaltning' eller 'systems management' 
där implementeringens misslyckande antas hänga samman med bristfällig 
kontroll och svag styrning. 

Kritiken mot den rationella modellen såsom varande orealistisk och makt-
negligerande har varit omfattande. Beslutsfattare vet vid beslutsfattandet inte 
tillräckligt om problem och resurser, resursers användning, berörda aktörers 
intressen och konflikter, möjliga olika lösningar, varierande konsekvenser 
eller andra externa relevanta faktorer som påverkar implementerings-
processen. Målen är ofta oklart formulerade och medel kan vara varken 
adekvata eller relevanta, vilket allt begränsar den rationella modellens 
trovärdighet.189 Idén om den fullständiga rationaliteten har därför tidigt 
kommit att ifrågasättas. Simon (1947) utvecklade på 40-talet en modell för 
'den administrativa människan', i kontrast till modellen för 'den ekonomiska 
människan'. Modellen är både empirisk och normativ. De mål som den 
administrativa människan försöker uppnå är instabila och oklara. Infor
mationen är ofullständig. Oförutsägbara moment gör allt osäkert.190 Ideolo
giska faktorer inverkar också på aktörer och målsättningar.191 Den rationella 
synen har därför kommit att betraktas som naiv och inte tillämpbar. 

Uppifrånperspektivet 'top-down' 

Utgångspunkten i 'top-down'-perspektivet är auktoritativa politiska beslut i 
organisationens topp och en formell och hierarkiskt ordnad styrningskedja. 
Detta perspektiv antar att implementering sker nära knuten till fattade beslut. 

186 Hood 1976: 6f. 
187 Dessa element är: " a) That circumstances external to the implementing agency do not impose crippling restraints. b)That 

adequate time and resources are made available to the programme, c) That not only are there no constraints in terms of overall 
resources, but also that, at each stage in the implementation process, the required combination of resources is available, d) That 
the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect, e) That the relationship between cause and effect 
is direct and that there are few, if any, intervening links, f) That there is a single implementing agency which need not depend 
upon other agencies for success or, if other agencies must be involved, that the dependency relationships are minimal in number 
and importance, g) That there is a complete understanding of, and agreement upon, the objectives to be achieved, and that these 
conditions persist throughout the implementation process, h) That in moving towards agreed objectives it is possible to specify 
in complete detail and perfect sequence, the tasks to be performed by each participant i) That there is perfect communication 
among, and co-ordination of, the various elements or agencies involved in the programme. And j) That those in authority can 
demand and obtain perfect obedience." källa: Gunn, L. 1980, "Implementation: Problems and Approaches" in Younis, T. (ed.) 
Implementation in Public Policy, Aldershot 1990 p. 6f. 

188 Knudsen 1997:.99. 
189 Lane 1990:.9f. 
190 Simon, H. (1947), Administrative Behavior i Knudsen 1997: 99. 
191 Knudsen 1997: 96ff. 
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Man skiljer också klart mellan politikformulering och implementering och 
anser att implementering är en diskontinuerlig process, det vill säga går att 
konkret avgränsa med böljan och slut. Här är det självklart att skilja det 
normativa från det empiriska.192 Avvikelsen mellan beslut och dess utfall kan 
minskas genom olika kontrollmekanismer, vilka avgör implementeringens 
framgång. Implementering inbegriper insatser från högsta politiska och 
administrativa nivå för en så nära implementering, i relation till fattade 
beslut, som möjligt. Vid för svag implementeringsgrad måste politikformu
leringen justeras eller olika slags tvångsmekanismer tillgripas. Perspektivets 
tyngdpunkt ligger på frågan om grad av implementering och hithörande 
orsaker. Sabatier och Mazmanian (1983) menar att politiska programs imple
mentering påverkas av hur pass klart de politiska programmen eller målen är 
formulerade, att en idé finns om relationen mellan orsak och verkan, att 
ansvariga för målens förverkligande får tillräckliga befogenheter och ekono
miska resurser för genomförande, att ett stöd föreligger från berörda 
politikers och tjänstemäns sida samt att målen inte står i konflikt med andra 
samhälleliga mål och program. En förutsättning man pekar på är också att de 
politiska besluten accepteras eller åtminstone inte motarbetas på 'bottom-
level' samt att de har stöd i målgruppen, bland massmedier och andra 
berörda intressegrupper. 'Top-down'-analysen tar också, i teorin, hänsyn till 
rådande ekonomiska och sociala förutsättningar för politiska besluts imple
mentering.193 Sabatier och Mazmanian understryker betydelsen av en 
hierarkisk integration mellan och inom olika nivåer i implementerings-
kedjan, från det institutionella till det som har med konkreta arbetsprocesser 
att göra. Författarna erkänner att villkoren i praktiken inte så lätt tillfreds
ställs. Beslutfattare har bara ofullständig information och kunskap. Målkon
flikter förekommer. Dåliga resursmässiga förutsättningar likaså. Ett missnöje 
över ifrågavarande program kan också vara fallet. Och så vidare. Men vill
koren ifråga kan gradvis förbättras.1941 samma anda menar Lundqvist (1987) 
att tre nödvändiga villkor måste vara uppfyllda: tillämparen skall för det 
första förstå beslutet, för det andra kunna genomföra beslutet samt för det 
tredje ha viljan till genomförande.195 

Även om 'top-down'-modellen har behandlat implementering som en kom
plex process har den ändå utsatts för hård kritik. Paul Berman (1980) har 
nämnt tre grundläggande problem: (1) Oklara mål som konsekvens av miss
förståelse, oordning eller värdekonflikt, (2) För många aktörer i processen 
med delvis eller helt sammanfallande auktoritet samt (3) Motstånd eller 

192 Sabatier1986, Sabatier & Mazmanian 1979 och Mazmanian & Sabatier 1983. 
193 Mazmanian & Sabatier 1983:41ff. 
194 Ibid: 41. 
195 Lundqvist 1987:43. 
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ineffektivitet hos tillämpare. Bermans argument går ut på att en programme
rad implementering bara är lämplig i situationer där politiken är inkremen
tell,196 det vill säga bygger på ett genomförande steg-för-steg. Villkoren är 
dock att man har en vetskap om orsak och verkan, att lite konflikt finns kring 
målen, att positiva institutionella förutsättningar finns och att omgivningen 
är stabil.197 Jan-Erik Lane menar att "If implementation means interaction 
between objectives and outcomes, if implementation is a process where 
objectives are redefined and outcomes are reinterpreted, if implementation is 
a decision game requiring coalition formation, then it may very well be that 
the conditions put forward by Sabatier and Mazmanian are not to the point, 
because they model the implementation process too rationally".198 Barrett 
och Hill (1981) påpekar att "a) Many policies represent compromises 
between conflicting values; b) Many policies involve compromises with key 
interests within the implementation structure; c) Many policies involve 
compromises with key interests upon whom implementation will have an 
impact; d) Many policies are framed without attention being given to the 
way in which underlying forces (particularly economic once) will undermine 
them."199 Många gånger är det svårt för politiker, ofta inte i konkret mening 
tillräckligt sakkunniga om verksamhetsområdet ifråga, att motsätta sig 
förslag från expertis och särskilt sakkunniga. Beslut går inte alltid uppifrån 
och ned. Ibland är det omvända fallet. Starka intressen kan bedriva lobbying, 
utnyttja personliga kontakter, verka genom opinionsbildning och så vidare.200 

Politiska reformer kan sällan iscensättas utan hänsyn till berörda 
förvaltningars behov, kompetens, lojalitet och resurser.201 Dessutom går det 
inte alltid så lätt att skilja mellan beslutsfattarrollen och verkställarrollen i 
det politiska livet. I den moderna staten är gränserna mellan vad som är 
politiska och vad som är administrativa domäner inte så lätta att hålla isär.202 

Rollen som beslutsfattare och verkställare kan spelas av en och samme 
aktör.203 

196 Den inkrementalistiska planeringen och implementeringen innebär att politiska ursprungliga planer justeras steg för steg. 
Politiska mål och motsvarande tillämpningsplaner justeras kontinuerligt och efterhand. Anledningen till varför planer inte håller 
beror på att beslutsfattare vid beslutsfattandet inte vet tillräckligt om problemen, resurser, resursanvändning, de berörda 
aktörernas intressen, konflikter och möjligheter, lösningar och andra externa relevanta faktorer som påverkar 
implementeringsprocessen. Det leder till att man förenklar verkligheten vid beslutsfattandet, vilket leder till förekommande 
feadback som gör att den implementeringprocessen utformas som "trial and error interventions". Ändå förblir förändringarna 
marginella inom den ursprungliga politiska formuleringen. Kärnan i policy-making och implementeringprocess att policy
making är inget "ready man made thing", utan en process av politiska och sociala interaktionen som präglas av förhandlingar, 
eftergifter etc. Det handlar också om skilda intressen som antingen vill maximera sin vinst eller skydda sina intressen. Den 
inkrementalistiska strategin kan omvandlas till ett handlande som styrs mer eller mindre av allt annat än den avsedda politiken. 
Inte så sällan tenderar invandrarpolitiken att hamna i ett sådant läge. 

197 Berman 1980:208. 
198 Lane 1983: 34. 
199 Barrett & Hill 1981:89 i Ham & Hill 1985:103. 
200 Petersson 1998: 101. 
201 Ibid: 9f. 
202 Rothstein 1997:10. 
203 Sannerstedt 1997: 14. 
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Nerifrånperspektivet 'bottom-up' 

Forskning har visat att auktoritära och hierarkiska förhållanden mellan 
beslutsfattare och verkställare inte alltid är till fördel för politikens imple-
mentering. 'Bottom-up'- perspektivet utgår från periferin och fokuserar på 
att identifiera och definiera implementeringsprocessens aktörer, deras mål, 
medel, resurser och nätverk. Politikens målgrupper utgör också i ett 'bottom-
up' perspektiv en viktig del i implementeringsstrukturen. Av intresse är, 
därför, att undersöka hur och i vilken utsträckning sådana grupper påverkar 
implementeringen. Dessa kan variera starkt i typ, mellan välorganiserade, 
svagt organiserade, starka ekonomiskt, svaga i samma avseende, stora eller 
små och så vidare. Olika grupper och organiserade intressen, formella såväl 
som informella, reagerar på och influerar implementeringen allt efter det sätt 
på vilket de är berörda. Strategisk handling, kohandel och förhandlingar 
mellan politiker och myndigheter på central och lokal nivå ses också spela 
en väsentlig roll.204 Här finns öppna och inga definitiva relationer mellan 
politiska beslut och dess implementering.205 Implementeringsstrukturer och 
gräsrotbyråkrater kan, samtidigt som de är svåra att kontrollera, bättre defi
niera behov och möjligheter.206 1 sammanhanget är det viktigt att påpeka att 
implementeringens problem ibland är politikformuleringens problem. Oklart 
formulerade mål lämnar exempelvis utrymme för en omdefinition och ambi
tionssänkning.207 Därför ser 'Bottom-up'-perspektivet en stark interaktion 
mellan beslutsfattandeprocesser, beslutsformulering och implementering 
samt implementeringsprocessen närmast som kontinuerlig, det vill säga ett 
skeende i sig utan fast slutpunkt.208 Centralt för forskningen blir, därför, 
policyproblem istället för policybeslut.209 

'Bottom-up' perspektivet omfattar också frågor som rör mikrostrukturer av 
det politiska livet, hur organisationerna inom och utanför det politiska syste
met reagerar och samspelar med varandra samt vilka motiv som leder till att 
de agerar på olika sätt. Pressman and Wildavsky argumenterar för att en av 
de viktigaste faktorerna bakom begränsad eller misslyckad implementering 
är att politiska beslutsfattare inte tar hänsyn till komplexiteten och svårig
heterna i att koordinera arbetet mellan diverse myndigheter, ansvariga för 
tillämpningen av vissa program. Implementeringen är inte detsamma som 
verkställande av politik i en hierarkiskt ordnad organisatorisk kontext. 
Implementeringskedjan är mer komplex än så. "The longer the chain of 
causality, the more numerous the reciprocal relationships among the links 

204 Bardach 1977, Pressman & Wildavsky 1973. 
205 Bardach 1977, Lane 1983. 
206 Elmore, 1982; Lipsky 1980. 
207 Majone & Wildavsky 1979:194. 
208 Ibid: 180,189. 
209 Hjern & Hull 1982. 
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and the more complex implementation becomes."210 Perspektivet startar med 
att definiera vissa problem i samhället och identifiera de aktörer som påver
kar dessa problem. Aktörer definieras i enlighet med deras relation till pro
blem, mer än deras relation till politiska beslut eller program.211 Mellan den 
extrema positionen att det bara handlar om att perfekt formulera en politisk 
idé och sedan bara att tillämpa den och den motsatta extrema positionen att 
"the policy idea is only an expression of basic principles and aspirations, a 
matter for philosophical reflection and political debate" ligger i verkliga livet 
"a set of more or less developed potentialities embedded in pieces of 
legislation, court decisions, and bureaucratic plans"212 och det är här, i detta 
"land of potentiality" som implementationsforskningens territorium ligger. 

Implementering sker i realiteten under villkor av oräkneliga mer eller mindre 
okända förhållanden, vilka begränsar möjligheten till total planering, styr
ning eller kontroll i enlighet med 'grand planning theory'. Majone och 
Wildavsky (1979) påpekar det grundläggande att "Implementation is evolu
tion. Since it takes place in a world we never made, we are usually right in 
the middle of the process with events having occurred before and (we hope) 
continuing afterward. At each point we must cope with the new circumstan
ces that allow us to actualize different potentials in whatever policy ideas we 
are implementing. When we act to implement policy we change it".213 Vad 
detta leder till är att naturligtvis en maktförskjutning från formuleringskon
texten till realiseringskontexten. Ofta låter man också problemlösningar de 
fakto avgöras lokalt, så nära problemen som möjligt.214 En konsekvens bin-
samtidigt lätt att rum lämnas för organisationer och myndigheter att snarare 
värna om sina egna intressen än att omsätta avsedda målsättningar i prak
tiken. Eller för byråkratins tjänstemän att i enlighet med rationell egennytta 
maximera sitt eget utbyte i form av lön, prestige och makt.215 

Gräsrotsbyråkrater 

I stark kontrast till en 'top-down' modell tar Lipsky (1980) sin utgångspunkt 
hos individer längst ner i den organisatoriska strukturen, gräsrotsbyråkrater 
som på ett direkt sätt står i kontakt med berörda människorna, såväl i deras 
vardagslivskontakter som mera långsiktigt.216 Lipsky's tes är att dessa när
byråkrater har en betydande faktisk handlingsfrihet och handlingsförmåga i 

210 Pressman & Wildavsky 1979:xxii. 
211 Winter 1990:28-29. 
212 Majone & Wildavsky 1979:190. 
213 Ibid: 190f. 
214 Lindensjö 1986:99. 
215 Lane 1985:26ff. 
216 Lipsy 1980. 
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sin dagliga verksamhet och att det i själva verket är de som utformar poli
tiken inom sina områden, inte politikerna. Gräsrotsbyråkratin i form av hand
läggande tjänstemän och deras agerande i direkt kontakt med berörda mål
grupper spelar för Lipsky en avgörande roll i implementeringsprocessen, i 
relation till gräsrotsbyråkraternas grad av professionalism och kompetens, 
förmåga att utnyttja handlingsfriheten, eget beslutsutrymme, ideologiska 
överväganden och betingelser, stress, personliga relationer, fördomar och så 
vidare. I sitt klassiska arbete Street - Level Bureaucracy: Dilemmas of the 
Individual in Public Services (1980), menar Lipsky att "Public policy is not 
best understood as made in legislatures or top-floor suites of high-ranking 
administrators, because in important ways it is actually made in the crowded 
offices and daily encounters of street-level workers. I point out that policy 
conflict is not only expressed as the contention of the interest groups but is 
also located in the struggles between individual workers and citizens who 
challenges or submit to client processing".217 

Beslut grundade på gräsrotsbyråkraters professionella omdömen och egna 
överväganden legitimeras i hög grad av samma gräsrotsbyråkraters arbets
uppgifter och kompetensområde.218 Politiska beslutfattare har ofta svårt att 
styra och kontrollera en verksamhet eftersom de som regel saknar den 
professionella kompetensen. Till detta tillkommer det faktum att gräsrots
byråkrater ofta utnyttjar eller spelar på oklart formulerade målsättningar och 
i realiteten avgör vilka de reella konsekvenserna blir av fattade beslut. Ytter
ligare en sida av det hela är att gräsrotsbyråkrater ofta arbetar under stress 
och med otillräckliga resurser, vilket gör att de utvecklar olika slags meka
nismer och rutiner för att kunna fungera inom dessa ramar.219 Enligt Lipsky 
är klienternas möjligheter att klaga minimala. Klienter har eller får normalt 
inte tillräcklig information om ifrågavarande verksamhet. Man är beroende 
av den service som man inte kan få någon annanstans. Oftast accepterar 
klienterna gräsrotsbyråkraters beslut och legitimitet, ibland därför att det inte 
lönar sig att protestera.220 Gräsrotsbyråkrater tenderar också att kategorisera 
sina klienter för att lättare kunna hantera och kontrollera dem, till exempel 
genom fördelning av belöningar och sanktioner eller genom att strukturera 
klienternas kontext. Gräsrotsbyråkrater bestämmer när man skall träffas, var, 
hur ofta, vad som skall tas upp och så vidare. Andra sätt är att lära klienten 
riktigt uppförande eller att bara utnyttja den asymmetriska relationen och 
interaktionen mellan klient och gräsrotsbyråkrat.221 

217 Ibid: 383. 
218 Ibid: 15. 
219 Ibid: 152. 
220 Ibid: 54ff. 
221 Ibid: 60ff. 
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Lipsy menar att hans teori om närbyråkrater är tillämplig på alla politik
områden som innebär ett professionellt arbete med människor. Han nämner 
sjukvård och skola, men också polis och domstol. Närbyråkrater är "as a 
primary instrument of contact between government and citizens, street-level 
bureaucracies reinforce the relationships between citizens - both clients and 
workers - and the state".222 Den kritik som har riktats mot Lipsky's synsätt är 
exempelvis att den är "too narrow".223 Rothstein (1997) har fallt den kom
mentaren att de professionellas reella, varken neutrala eller opartiska, över
tagande av politikens utformning är ett problem för demokratiska värden224. 
Lipsky's teori tycks under alla villkor i många fall vara tillämplig när det 
gäller de politikområden där professionalismen är stark och/eller målgruppen 
är svag. 

Nätverks-,förhandlings- och 'action andrespons'-perspektiv 

Nätverksperspektivet innebär att politiken implementeras i ett samspel mel
lan olika aktörer. Till följd av att de olika aktörerna har delvis sammanfal
lande men också delvis motstridande intressen bildar agerandet i nätverken 
mönster av förhandlingsprocesser. Både konfliktlösning och gemensamt pro
blemlösande blir väsentliga inslag i genomförandeprocessen. Problematiken 
ses i att fördelningen av auktoritet och ansvar är oklar och delvis regleras ge
nom förhandlingar aktörerna sinsemellan. Aktörerna deltar i processen på 
basis av sina formella positioner och intressen. Nätverken ses som elastiska 
och ständigt föränderliga. Poängen är att politikernas möjligheter att styra 
nätverken är mycket begränsade.225 

Hjern och Porter (1981) menar att det är omöjligt för en aktör att, ensam, 
implementerà policy, eftersom policy som så gott som alltid har att göra med 
också andra aktörers verksamhet.226 Enligt detta perspektiv är interaktion och 
beroendeförhållanden inom skilda nätverksmönster av offentliga och privata 
intressenter av avgörande betydelse. En av implementeringsforskningens 
uppgifter blir då att identifiera de implementeringsstrukturer som arbetar 
med att lösa ett policyproblem. Samtidigt passar perspektivet väl in när det 
gäller att studera stora komplexa organisationer, då styrningsperspektivet är 
mindre meningsfullt att tillämpa. Alternativet är att studera organisationen 
själv och dess samspel med omgivningen, formellt såväl som informellt, 
samt hur detta samspel verkar och förändras 227 De grupper som är enga-

222 Ibid: 192. 
223 Winter 1990:32. 
224 Rothstein 1997:60. 
225 Sannerstedt 1997:21. 
226 Hjem, B. & Porter 1981:211. 
227 Sannerstedt 1997:42. 
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gerade i implementeringsprocessen reflekterar inte nödvändigtvis formella 
organisationens struktur och hierarkier. Det föreligger därför, enligt Hjern 
och Porter, ett behov av att studera en ny enhet, 'Implementation structure'. 
"Implementation structures are not organizations. They are compromised of 
parts of many organizations; organizations are compromised of parts of 
many programmes. As analytic constructs, implementation structures are 
conceptualised to identify the units of purposive action which implement 
programmes. They are 'phenomenological administrative units', partly de
fined by their participating members"228 Genom att studera dessa implemen-
teringsstrukturer vill Porter och Hjern dels undvika en förenklad rationali
sering av kollektiv handling och dels framhäva komplexiteten i det kollek
tiva samspelet och agerandet. Hjern och Porter medger att det inom imple-
menteringsstrukturer existerar hierarkier, men menar att man överdriver de
ras betydelse. Strukturerna ifråga utformas inte genom hierarkier utan genom 
självutnämnda individer som är engagerade i programmen i fråga. Hjern och 
Porter (1981) identifierar också fyra motiv till varför man deltar i en imple-
menteringsstruktur. Det första motivet handlar om resursutbyte och ömse
sidig nytta. Det andra om maktförhållanden. Vissa aktörer har en sådan 
ansamlad makt att andra aktörer uppfattar sig tvungna att också delta. Det 
tredje motivet består i individers egna motiv och intressen och slutligen det 
fjärde motivet ligger i att deltagandet kan vara ett sätt att skydda den egna 
organisation. 

I ett perspektiv av förhandlingsprocess är implementering ett skeende där det 
handlar om skilda aktörer med motstridliga intressen och värderingar. Imple
mentering kan därför inte tvångsmässigt tvingas fram. Istället antas imple
mentering ske genom ett tagande och givande. "Implementation is a series of 
strategic moves by a number of individual units of government, each seeking 
to shape the behavior of others to its own ends".230 På dagordningen är kon
flikt och förhandlingar snarare än konsensus. Olika intressen kämpar om 
makten över resurserna. Politik är ett resultat av konflikter.231 Implemen
tering av politiska beslut blir i detta perspektiv inget som man kan räkna 
med. Men kompromisser kan ibland äga rum, till exempel genom att man 
centralt överger vissa politiska åtaganden i utbyte mot att få stöd för andra 
och att dessa genomförs av lokala aktörer. I sammanhanget kan alltså en 
ömsesidig tjänstvillighet mellan olika parter uppstå. 

228 Hjern & Porter 1981:222. 
229 Hjem & Porter (1980) i Barrett & Fudge 1981:256. 
230 Elmore 1978:219. 
231 Ibid: 217. 
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Strauss (1978) menar att förhandling är vägen att "getting things accomp
lished" när olika personer, grupper eller organisationer med skilda intressen 
är involverade.232 Förhandling är ett sätt att ta hänsyn till skilda synsätt och 
krav. Strauss förutsätter att den sociala ordningen, normer och regler för 
individer, grupper och organisationer, är i ständig förändring, i och genom 
en ständigt pågående förhandlingsprocess. För honom utgör de interorga-
nisatoriska relationerna en 'negotiated order'. Bland annat antar han att den 
sociala ordningen är en förhandlad ordning, eftersom organisatoriska rela
tioner inte aktualiseras utan förhandlingar, att förhandlingsresultat är tempo
rära, samtidigt som de är förnyelsebara, att förhandlingsordningen ständigt 
bearbetas samt att vaije förändring i omgivningen kräver en ny förhandling, 
och så vidare. 

Kritiska synpunkter i sammanhanget går ut på att många frågor inte är för
handlingsbara samt att den förhandlade ordningen inte tar särskilt mycket 
hänsyn till den strukturella ordningen i samhället. Barrett och Fudge (1981), 
t.ex. menar att "Those advocating negotiated order have tended to fail to 
come to grips with concept of power and the power structure in society and 
thereby make assumptions about the freedom of action and the 'action space' 
of actors in the policy or negotiation process. In doing this perhaps too little 
attention has been given to the wider contextual impingement on negotia
tions, and historical as well as contemporary influence".233 Man har i alltför 
liten grad uppmärksammat förhandlingsbegränsningar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 'top-down'-modellen analytiskt sett 
utgör en förenklad sammanhängande normativ förklaringsram. 'Bottom-up'-
modellen är mer inkrementell och ger en mer komplicerad och ibland frag
menterad bild av implementeringsstrukturer och implementeringsprocessen, 
samtidigt som den kanske är mer empiriskt användbar som analytisk ram. En 
syntes av de olika modellerna har diskuterats,234 men en fruktbar och an
vändbar sådan modell tycks inte ännu ha utvecklats. 

Implementeringsforskning - också ett uttryck för politik 

Offentlig politik spelar en mycket stor roll i det moderna samhället. Den har 
också utsatts för kontinuerlig, och sedan 1970-talet också ökande, kritik och 
granskning, politisk såväl som vetenskaplig. Man har menat att kollektivt 
tänkande och handlande är irrationellt, att 'the smaller the better' och att sta
tens roll borde reduceras. Många har förespråkat så kallade 'rational choice 

232 Strauss 1978 i Barrett & Fudge 1981:260. 
233 Barrett, & Fudge 1981:263. 
234 Sabatier 1986:21-48. 
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theories' och har tyckt sig i dessa ha funnit en vass kritik av välfärdsstatliga 
arrangemang.235 Man har genom skilda och välpublicerade studier om offent
liga projekt och program velat visa att offentligt engagemang har handlat om 
inkompetens, slöseri, bedrägeri, missbruk, irrationalitet och så vidare, under
förstått att det offentligas intervention utgör ett totalt misslyckande.236 Den 
centrala frågan är naturligtvis ideologisk. Det handlar om statens roll och den 
interventionistiska politikens relevans, inte primärt om implementerings-
frågor. Den offentliga sfären har setts som ineffektiv i jämförelse med den 
öppna och privata marknaden. Man har i ökande grad vänt sig till mark
nadens metoder och mekanismer för att lösa samhällsuppgifter och sam
hällsproblem, till exempel genom privatiseringssträvanden och genom att 
lämna större rum för marknadsekonomins syfte, att åstadkomma största 
vinst, att rationalisera och minska kostnader. 

Offentlig politik är också ideologiskt laddad vilket innebär att de politiska 
frågorna inte kan reduceras till en fråga om teknisk implementering. Bedöm
ningen av vad som är en lyckad eller misslyckad implementering är en fråga 
om perspektiv, en tidsfråga och en politiskt, ideologiskt och kulturellt be
tingad fråga: "What is successful implementation to one group may be 
policy failure to another group because these groups perceive or interpret the 
ends, the means and the outcomes differently. Because there is no simple 
solution to these problems".237 I sammanhanget konstaterar Palumbo och 
Calista (1990) att implementeringsforskning kan innebära två negativa 
konsekvenser. "First, our conceptions of policy may become restricted to 
only what can be easily implemented; that is, implementability may be 
elevated in analysis from a constraint on effectiveness to a dominant 
criterion for judging policy proposals. /.../ The second consequence of 
preoccupying our policy thinking with implementation issues is that 
definitions of success and failure become tautological /.../ external criteria 
for judging success and failure are displaced by internal, self-fulfilling ones. 
In the extreme, virtually any outcome can be taken to signify success. 
Failure, conversely, means no implementation, or perhaps an inconclusive 
process, and no product /.../ The process becomes the product".238 

Rothstein (1994) menar att det finns en inbyggd skevhet i implementerings-
forskningen, nämligen att det är misslyckanden som studeras. De program 

235 Dessa teoriers utgångspunkter är att det ligger i människans natur att maximera sin vinst och minimera sin förlust, att handla 
rationellt och egoistiskt. Det är de egna kortsiktiga intressen, inte samhällets, som styr Lex. väljare. Politiker är populistiska. 
Byråkrater söker att öka sin makt och sina resurser utan hänsynstagande till allmänna intressen etc. Det är alltså marknadens 
värderingar som härskar. Se t.ex. Buchanan, J. (1977) Democracy in Deficit, The political Legacy of Lord Keynes. New York, 
eller Buchanan, J. (1978) The economics ofpolitics : how fardo individuals agree/differ on 'public' goods? London. 

236 Bovens & 't Hart 1996:ii. 
237 Lane 1990:235. 
238 Palumbo & Calista 1990:52f. 
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som har studerats är som regel sådana som kräver ett samarbete på och 
mellan flera politiska nivåer, som är komplicerade och som kräver stor hand
lingsfrihet och så vidare. Därtill, menar Rothstein, har implementerings-
forskare ställt alltför mekaniska och rationalistiska krav på implementerings-
processen och dess utfall.239 Många effekter i flera politiska sammanhang 
kan inte effektivt iakttagas i ett kort tidsperspektiv och hur effekterna av en 
viss politik än är så kan man dessutom ofta inte föra i bevis om förhållan
dena skulle ha varit bättre om inte givna politiska åtgärder hade vidtagits.240 

Politiska beslut, åtgärder och resultat förekommer aldrig i ett vakuum. 
Bedömningen och opinionen kring en viss politik påverkas dessutom av hur 
den stämplas och behandlas av massmedier och starka intressen, vilka själva 
inte nödvändigtvis uppskattar just precis ifrågavarande politik eller politiska 
inriktning. Man bör alltså, innan alltför bestämda slutsatser dras, uppmärk
samma att implementeringsforskning i sig också är uttryck för en politik. 

5.2 Kritiska kommentarer 
Inget politikområde, inte heller invandrarpolitiken, kan studeras isolerat från 
andra politikområden. Ett viktigt specifikt drag hos invandrarpolitiken är 
dock att den i extremt hög grad berör många skilda inblandade aktörer. 
Invandrarpolitiken präglas också av att vara diffus samt att lokalt invandrar-
politiskt engagemang, från formellt politiskt håll, som regel är mycket svagt 
utvecklat. De resurser som det kommunala flyktingmottagandet förfogar 
över har varit konstant instabila, vilket bland annat har lett till såväl kort
siktig planering som organisatorisk turbulens. Ytterligare en faktor i sam
manhanget är att målgruppens ställning är svag, med begränsade egna resur
ser och med åtföljande små möjligheter att påverka den utveckling som berör 
dem själva. Till skillnad från invandrarpolitiken har exempelvis skol- och 
socialpolitik ofia varit föremål för allmänt intresse samt debatter, uppfölj
ningar och granskningar av såväl politiker, massmedier som av allmänheten. 

Flyktingmottagandet och den tillämpade invandrarpolitiken hänger samman 
en i högsta grad dynamisk förändring på såväl samhällsplanet som på indi
vidnivån. Detta måste vaije implementeringsstudie ha i minnet. Det handlar 
om flyktingars strukturella och kulturella livsbetingelser. Det handlar om 
människors identitet och den mänskliga tillvarons känsligaste och mest 
personliga aspekter. Det handlar också om det som Rothstein (1994) har 
pekat på. "Många variabler på den omedelbara policynivån som förefaller 
vara centrala och också möjliga att påverka, kan vara inbäddade i djupare 

239 Rothstein 1994:.77f. 
240 Bovens & 't Halt 1996:5,23,29 och 43. 
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liggande strukturella förhållanden som sätter gränser för vad som är möjligt 
att inom rimliga tidsramar och med rimliga resurser förändra. Dessa djupare 
liggande förhållanden kan vara av såväl ideologisk som social, geografisk, 
organisatorisk och ekonomisk natur och möjligheterna att förändra dem kan 
därför variera avsevärt".241 

Effekten av invandrarpolitikens brister har dessvärre också kommit i konflikt 
med integrationspolitiska ambitioner och förstärkt exklusions- och segrega
tionstendenser. Det är inte så enkelt att man bara rakt av kan avfärda integra
tionspolitiska ambitioner per definition, eller mera drastiskt uttryckt skrota 
invandrarpolitiken och det organiserade flyktingmottagandet. Rasism, segre
gation och arbetslöshet utgör påtagliga faktorer och reella hinder för en 
lyckad integration av flyktingar och invandrare i samhället. En del av det 
lokala flyktingmottagandets goda och långsiktiga resultat kan ha kommit att 
osynliggöras och motverkas av sådana faktorer. Lokalt flyktingmottagande 
och den tillämpade invandrar- och integrationspolitiken i allmänhet måste 
studeras och värderas kontextuellt. Först då kan en rättvisande bild ges och 
förhastade slutsatser förhindras. Till följd av den ojämlika situation som 
flyktingar och invandrare befinner sig i behövs fortfarande organiserade 
invandrarpolitiska insatser. För att dessa skall kunna utgöra beståndsdelar i 
en konstruktiv integrationspolitik måste den tillämpade politiken skärpas och 
förfinas, inte avskaffas eller överlämnas till blinda marknadskrafter. De 
kontextuella betingelserna måste uppmärksammas och, sist men inte minst, 
de politiska förutsättningarna medvetandegöras och förstärkas. 

5.2.1 Betingande villkor 

Politisk vanmakt 

Målen för olika politiska reformer är ofta vagt formulerade, lätta att förstå 
men inte lika lätta att operationalisera. Policybeslut fattade av regering och 
riksdag kännetecknas ofta av tvetydighet. Avsikten är, mer eller mindre 
medveten eller uttalad, att ge byråkrater och andra berörda möjligheten att 
precisera eller anpassa innehållet i relation till lokala förhållande. 

Det svenska politiska och administrativa systemet med sin komplexa an
svarsdelning, politiskt och administrativt, har av tradition präglats av stark 
decentralisering, kompromisslösningar och förhandlingar, snarare än kon
flikter och hierarkisk över- och underordning. Detta har ytterligare accen
tuerats sedan målstyrning och ramlagar istället för detaljstyrning har blivit 

241 Rothstein 1994:84f. 
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allt vanligare förekommande på 70-talet och kommit att dominera systemet. 
Politiska organ har angett rambetingelserna, sällan entydigt formulerade, och 
verkställande byråkrati, statlig, regional eller kommunal, har getts betydande 
handlingsfrihet, med utrymme för lokalt självstyrelse i överenskommelse 
med lokala intressen och förutsättningar. Avsikten med detta har varit att 
flytta beslutsfattandet närmare medborgarna så att deras direkta delaktighet 
kunde gynnas. Samhällsapparaten har också alltmer kommit att styras med 
hjälp av 'överordnade' myndigheters 'övertalning' i form av till exempel 
utbildning, konferenser, information och liknande.242 Det handlar om en 
process för att påverka inställningar och att övertyga, att mobilisera stöd och 
skapa mening. Detta är också en form av styrning, om än inte direkt.243 

Forskare anser att vaga mål är nödvändiga för en effektiv implementering, 
inte minst när det gäller socialpolitiken.244 En allt för långt gående preci
sering kan göra politiken rigid. Preciseringar kan också kringskära eller för
lama den professionella kompetensen. Långgående precisering kan också 
leda till en föråldrad detaljstyrning i en tid med snabba förändringar och nya 
betingelser. Dessutom förutsätter beslut många gånger förhandlingar mellan 
berörda intressen.245 Fasta ramar kan även innebära ett demokratiskt problem 
i den meningen att folkviljans genomslagskraft hindras, liksom omprövning 
av beslut på relativt kort tid.2461 hög grad gäller det också att "Personer i an
svarig ställning sätter oberoende av om de är politiker eller tjänstemän på 
central, regional eller lokal nivå allt minde tilltro till 'diktat'."247 Vaga och 
motstridiga formuleringar möjliggör bred politisk enighet som, enligt 
Sannerstedt, har flera fördelar. "Frågan kan avföras från den politiska 
striden. Beslutet kan ligga fast under lång tid, oberoende av valresultat och 
regeringsskiften. Enighet kan också underlättas - som i fallet med skolan -
det är kommuner med olika majoritetsförhållanden som skall genomföra 
beslutet".248Behovet av öppna och vagt formulerade mål motiverar Ham och 
Hill (1985) på följande sätt: "Because conflicts cannot be resolved during the 
policy-making stage; Because it is regarded as necessary to let key decisions 
be made when all the facts are available to implementators; Because it is be
lieved that implementaters (professionals, for example) are better equipped 
to make the key decisions than anyone else; Because little is known in 
advance about the actual impact of the new measures; Because it is 
recognised that day to day decisions will have to involve negotiation and 
compromise with powerful groups".249 

242 Gustafsson 1986:73. 
243 Sannerstedt 1997:32. 
244 Palumbo & Harder 1981:141. 
245 Sannerstedt 1997:30f. 
246 Gustafsson 1986:78. 
247 Ibid :73. 
248 Sannerstedt 1997:29f. 
249 Ham & Hill 1985:106. 
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Men vaga mål och diffus styrning kan i många fall leda till såväl dolda som 
öppna konflikter. Kompromisser kring politiska frågor på central nivå kan 
dölja delade meningar som senare aktualiseras i en implementeringsfas på 
det lokala planet, där antalet berörda aktörer och intressen, såväl politiska, 
administrativa som privata, blir allt fler. Om implementeringsstrukturen 
består av många parter med motstridiga intresse minskar chanserna för en 
lyckad implementering.250 Generellt sett är det alltid problematiskt när det är 
många inblandade aktörer som måste tillämpa många beslut under en kort 
tid. 

Precisa och klart utformade lagar kan också vara en förutsättning för att man 
systematiskt skall kunna utvärdera och kontrollera implementeringens resul
tat. Vaga beslut kan orsaka misslyckad implementering. Och policyforsk-
ningen har visat att vaga målsättningar är en produkt av vagt formulerade 
kompromisslösningar för konsensus i lägen där ingen aktör har egen majori
tet eller kraft att själv driva igenom ett beslut. Dessutom är relationerna 
mellan olika parter i implementeringsprocessen annorlunda än relationerna i 
den politikformulerande processen. Vissa aktörer är starka vid politikformu
lering och svaga i en implementeringsfas. Vissa aktörer blir mycket mer 
aktiva i implementeringsprocessen inför risken att förlora när politiken sätts i 
praktiken. Det handlar om konfliktfyllda processer som uppkommer på 
grund av olika intressen och värderingar samt skilda maktförhållanden. Av
saknad av tydliga mål och klara kriterier är ett grundläggande problem med 
flyktingmottagandet. Detta gäller såväl de centralt beskrivna som de lokalt 
formulerade målen. Flexibiliteten i sammanhanget har avsett att ge kommu
nerna det handlingsutrymme som är nödvändigt för den omfattande och 
komplicerade verksamheten. Följden är att verksamheten ofta har blivit upp
splittrad och oöverskådlig. Lokal praxis, prioriteringar och avgöranden, 
bestäms i hög grad på den handläggande gräsrotsnivån. 

Lokala intressen har stärkts i förhållande till generella. Den generella politi
kens tillämpning skiljer sig åt i olika kommuner. Kritiska röster menar när 
det gäller det utökade självstyret att: "(Det) kan komma att förstärka en ut
veckling i riktning mot att de aktiva och de som syns och hörs kommer att 
få. Det kan bli så att 'göra sig synlig' i allt högre grad blir en förutsättning 
för att bli betraktad som 'berörd' särskilt sedan allt som kan betraktas som 
förmynderi ses som ett otyg /.../ Vi ser ingen anledning till att utgå från att 
mer lokalt skulle vara det samma som mer demokratiskt".251 Det innebär att 
"normutfyllanden också sker ofta i verkställande organ där intresseorgani

250 Winter 1990:30. 
251 Selle 1991:123f. 
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sationerna är företrädda".252 Politiker på kommunal nivå känner sig inte alltid 
bundna till den av staten beslutade politiken. Tolkningar och initiativ vidtas 
utan närmare prövning om dessa tolkningar och initiativ överensstämmer 
med politiken i fråga. Risken är inte så sällan att centralt fattade beslut töms 
på sin egentliga innebörd. 

Ytterligare kan en diffus invandrarpolitik och svagt lokalt politiskt engage
mang i kombination med svag målgrupp och osäkra finansiella garantier på 
central nivå leda till låg politisk status hos och ett begränsat intresse för till
ämpade invandrarfrågor. Dessa har också sällan kommit att aktualiseras och 
politiseras i en god mening efter ideologiska skiljelinjer, vilket i sin tur har 
kommit att innebära en depolitisering av den lokala invandrarpolitiken, det 
vill säga en distanserad eller oklar koppling mellan invandrarpolitiska mål, i 
sig diffust formulerade, och konkret tillämpat integrationsarbete. 

KOMBINATIONEN AV INVANDRARPOLITIKENS KLARHET 
OCH DET LOKALA ENGAGEMANGETS STYRKA 

Invandrarpolitiken 

Klar Diffus 

Starkt 

Lokalt politiskt 
engagemang 

Svagt 

Fall 1 är den eftersträvade idealtypen. Ett starkt engagemang innebär dock 
inte alltid ett positivt ställningstagande gentemot de politiska målen. Fall 2 
kan leda till öppna konflikter vid implementeringsprocessen. Ett passivt 
agerande och svalt mottagande av klara centralt fattade beslut illustreras i 
fall 3. Fall 4 är typiskt för invandrarfrågornas lokala hantering, med konse
kvenser ofta allt annat än positiva. 

Ideologiska betingelser tycks på lokal nivå ha haft en minimal direkt påver
kan. Som regel har referensgrupper för flykting- och invandrarfrågor saknats 
inom de politiska partierna. Få kontakter har förekommit med partiernas 
centrala ledningar i dessa frågor. Nämndernas ledamöter är vanligtvis fritids

252 Petersson 1993:42. 

Fall 1 Fall 2 

Fall 3 Fall 4 
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politiker och även om de ofta är engagerade i invandrarfrågor så saknar de 
flesta samtidigt kunskaper och erfarenheter.253 Detta har i sig utgjort ett 
tecken på att invandrarfrågor är lågt prioriterade, för att inte säga politiskt 
sett marginaliserade. 

Trots att invandrarnämnden i exemplet Umeå kommun rent principiellt har 
haft befogenhet att själv fatta beslut om sin egen budget och verksamhet, så 
har en oklarhet funnits kring nämndens ansvar, uppföljning och kontroll. 
Invandrar- och flyktingfrågor har hanterats i en situation av relativ isolering 
och politisk marginalisering. Berörda ansvariga politiker har många gånger 
inte haft plats i kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, vilket också har 
minskat deras inflytande och försvårat ett systematiskt samarbete eller koor
dinering med andra politikområdens frågor eller nämnder, vilka också nära 
berört livsvillkoren för invandrare och flyktingar. Samarbetet mellan poli
tiska nämnder och organ har varit sporadiska och bristfälliga. Ett politiskt 
engagemang isolerat till invandrarnämnden eller motsvarande är inte till
räckligt för att en samlad integrationspolitik skall kunna utvecklas. Ett syste
matiskt samarbete över nämndgränser är i princip en nödvändig förutsätt
ning. Därför har olika försök till samordning av resurserna och en förbättring 
av samarbetet mellan olika berörda myndigheter som regel bara lett till högst 
begränsade resultat. 

Orsaken har alltså inte bara handlat om organisatoriska, juridiska, ekono
miska eller kommunikativa svårigheter. Här har också legat politiska beting
elser. I kommunen har invandrarpolitiken i allmänhet och flyktingverksam
heten i synnerhet saknat ett tydligt politiskt engagemang. 

Ett implementeringsproblem kan också uppstå på grund av brist på politisk 
vilja. Vaga målformuleringar kan i realiteten betyda att politiker avsagt sig 
ansvaret och att de vid bristande implementering kan skylla på verkställande 
aktörer. Vaga mål kan innebära att politiker får möjlighet att kunna undvika 
kontroversiella politiska frågor genom att föra över dem till det administra
tiva faltet. Beslut som snarast har en politiskt symbolisk innebörd kan syfta 
till en attitydförändring.254 De kan också betyda att beslutsfattaren vill visa 
sig lyhörd utan att i handling behöva ta klar ställning och handlingsansvar.255 

Allt ingår i känsliga situationer kring status quo, rubbning av sådant läge 
samt mer eller mindre mäktiga och ojämnt fördelade inflytandemöjligheter. 

253 Det finns krav på att förtroendevalda skall öka sina kunskaper om politiska ansvarsområden och relaterade verksamheter i 
kommunerna (se SOU 1993:90, 243). 

254 Goffinan 1959 i Nakamura 1990:69. 
255 Nakamura 1990:69. 

71 



Samtidigt saknar de flesta politiska partier sammanhängande visioner och 
lösningsstrategier vad gäller flykting- och invandrarfrågor. Ovanligt är inte 
att politiker anser att frågor som handlar om humanitet och medmänsklighet 
inte far sammanblandas med politik. En outtalad partipolitik och relativt 
svag invandrarpolitisk representation i kombination med en i allmänhet re
surssvag målgrupp (invandrare och flyktingar) gör det mer eller mindre 
ofrånkomligt att invandrar- och flyktingfrågor underrepresenteras och saknar 
prioritering på lokalt plan. Berörda politiker menar att orsaken till den poli
tiska passiviteten rörande invandrar- och flyktingfrågor kan ligga i att det rör 
sig om en oorganiserad och svag intressegrupp. 

KOMBINATIONEN AV INVANDRARPOLITIKENS KLARHET 
OCH MÅLGRUPPENS STYRKA 

Invandrarpolitiken 

Klar Diffus 

Stark 

Målgruppen 

Svag 

Fall 1 bjuder på antingen konfrontationer eller samstämmighet mellan be
slutsfattare och målgrupp beroende på hur målgruppen ifråga ser på den an
tagna politiken. Situationen i fall 2 innebär att målgruppen kan ha en möjlig
het till öppna tolkningar av politiken. Det kan också leda till konflikter bland 
implementerande aktörer och mellan målgruppen. Fall 3 illustrerar en situa
tion där målguppen är underordnad och där politiken också kan vara för-
tiyckande utan rum för flexibilitet och anpassning. Invandrarpolitikens reella 
situation illustreras närmast i fall 4. Allmänt gäller att när en diffus politik 
kombineras med en svag målgrupp uppstår lätt en maktutövning så att säga 
uppifrån och utifrån i relation till berörd målgrupps behov och intressen. 
Godtycklighet och beroende av rådande maktförhållanden, konkurrerande 
intressen och härskande normer och attityder bestämmer. 

Per Selle (1991) menar att "Decentralisering har /.../ med både politik och 
administration att göra"256 och tillägger att "'Nyorienteringen' mot decentra

256 Selle 1991: 107f. 

Fall 1 Fall 2 

Fall 3 Fall 4 
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liserade lösningar hänger samman med att man i ökande grad, och det för det 
mesta oberoende av politisk hemvist, inser att den centraliserade staten inte 
har förmåga att lösa de problem man upplever behöver lösas... Den ökade 
tilliten till decentraliserade lösningar är därför ett uttryck för en ideologisk 
förändring".257 Avsikten med decentralisering har varit en eftersträvad för
ändring av den demokratiska processen. Genom att flytta beslutsfattandet 
närmare medborgarna så skulle deras direkta delaktighet gynnas. Baksidan 
av detta har visat sig vara att tolkningen av lagar och föreskrifter har an
passats till lokala förhållanden, istället för till lagstiftarens syften och inten
tioner. Detta har lett till skilda förhållanden i olika kommuner. Lokala in
tressen har förstärkts i förhållande till generella. Tillräckligt starka och aktiva 
organiserade intressen har på olika sätt kunnat påverka implementerings-
processen för att bevara, förverkliga och maximera sina egna mål och in
tressen. Svagt organiserade grupper har blivit förlorare i denna typ av imple-
menteringsprocesser. 

Invandrings- och flyktingpolitiken på centralt plan har också spelat sin roll i 
sammanhanget. Invandrings- och flyktingpolitikens motiv, formulering och 
implementeringsmekanismer tenderar att upplevas som försvårande för ett 
bättre engagemang och flyktingmottagande. Viktigt att understryka är också 
att det i slutet av 1990-talet har ägt rum en skärpning av svensk asylpolitik. 
Bland annat med det motivet att många asylsökande inte har egentliga flyk
tingskäl, utan har ekonomiska motiv, att man inte avslöjar sin riktiga iden
titet, utan ger felaktig information om sitt ursprung och orsakerna till att man 
har lämnat sina hemländer, att Sverige inte kan ta emot alla som söker sig hit 
och så vidare. Flyktingfrågor, har man också hävdat, har att göra med be
folkningsexplosionen i 'tredje världen' och den globala ekonomin samt det 
ökade gapet mellan Syd och Nord. Dessutom har man böljat förknippa 
många negativa företeelser i det svenska samhället med invandringen och 
invandrarnas antal. Det är faktorer som också har påverkat berörda tjänste
män och politiker på den lokala nivån. Det politiska engagemanget är mini
malt. Förhållandena tyder klart på att här finns inga politiska poäng att 
plocka. 

Under ifrågavarande typ av omständigheter och 'politiska vacuum' har en
skilda erfarna och kompetenta tjänstemän fyllt ut handlingsutrymmet och 
själva starkt påverkat flyktingmottagandets utformning och inriktning. Hand
läggande personals roll är att utreda, kartlägga, informera, vara stödperson, 
vägleda, vara samordnare, konsult och så vidare. Härigenom sker också en 
strukturering av verksamheten, med normaliserande och identitetsskapande 

257 Ibid. 

73 



konsekvenser. Handlingsfriheten är också problematisk i relation till frågor 
om rättssäkerhet och rätt till lika behandling. En strängare verksamhets
reglering skulle ha kunnat innebära förbättrad rättssäkerhet. Å andra sidan så 
skulle en sådan också ha kunnat leda till att flexibiliteten, utrymmet for indi
viduellt stöd efter individuella förutsättningar, skulle ha blivit svårare att 
tillämpa.258 

Samtidigt bör politikers och lokala byråkraters maktutövande ses i ett större 
sammanhang än det 'personliga' och det som har med aktuellt handlings
utrymme att göra. Barrett och Fudge menar att "If we accept the basic con
tention that reality is socially constructed, then to understand the reality of 
society or, in our terms, those parts in society involved in the policy-action 
relationship, we require an enquiry into the manner in which this reality is 
constructed /.../ Through their education and their position in society, 
governmental actors are already acculturized and socialized into holding 
certain ideologies, beliefs and opinions before they join a governmental 
agency. On top of that, however, professional training and organizational 
socialization provide farther experiences that define reality and set insti
tutional and social norms, behaviour and modes of operations."259 Implemen-
teringsprocessen är i sig ett politiskt utövande, en process som inte kan sepa
reras från beslutsfattande och politikformulering. Avgörande i samman
hanget är i botten politikens natur och intentioner i relation till rådande sam
hällsstrukturer och maktförhållanden. 

Ständig omorganisering utan substantiella förändringar 
I flertalet kommuner sorterar invandrar- och flyktingverksamheten under 
socialtjänstlagens övergripande uppgift och anda om social omsorg och 
omhändertagande. Grunden till detta lades med AGFA-utredningen i böljan 
av 1980-talet, vilken ansåg att kommunernas socialförvaltningar, med den 
nya socialtjänstlagen som instrument, skulle vara en naturlig samarbetspart
ner med Invandrarverket.260 Förslag om detta antogs av riksdagen 1984.261 

Senare politiska strävanden och beslut med syfte att åtskilja flyktingmottag
andets arbetsmetoder och omhändertagande i överensstämmelse med social
tjänstlagens principer har i mycket begränsad utsträckning lyckats. 

Inom historisk institutionalism menar man att logiken bakom politisk och 
organisatorisk förändring, är att den ursprungliga politikformuleringen alltid 

258 Se SOU 1994:135, The Key to Europé - a comparative analysis of entry and asylum policies in Western countries och SOU 
1995:75, Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv. Se även Björk 1997. 

259 Barrett & Fudge 1981:266. 
260 Ds A 1981: 11. 
261 Prop. 1983/84: 124. 
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stärkt kommer att påverka och utforma politikens framtida omformuleringar. 
Etablerade strukturella och värdemässiga faktorer kan inte så enkelt korri
geras. Häri ligger också kanske förklaringen till den relativt stabila utveck
lingen inom vissa politiskt väl förankrade och brett accepterade områden. 
Det allmänna politiska och samhälleliga läget har dock blivit allt mer dyna
miskt. Och glömmas skall heller inte utrymmet för politiska beslut och för
ändringar som bygger på innovationer eller påtagliga brott.262 Flyktingarbe
tets ständiga omorganiseringar har handlat om organisatoriska former, ej 
innehåll och arbetsmekanismer. En påtaglig orsak till detta ligger i de för
härskande attityder som definierar flyktingar och invandrare som socialt och 
kulturellt handikappade, vilka behöver normaliseras för att kunna integrera 
sig i det svenska samhället. Effekten har blivit att socialtjänstbetingat om
händertagande har kommit att dominera handhavandet av lokala invandrar-
politiska uppgifter. 

Organisationer reagerar kontinuerligt på såväl interna förändringar, till 
exempel vad gäller personalsammansättning, men också på externa signaler, 
exempelvis politiska, kritik från olika intressenters sida, omvärldsföränd
ringar, tillkomst av ny teknik och nya kunskaper och så vidare. Det är nöd
vändigt att göra sig en bild av dessa förändrade betingelsers natur, omfatt
ning och orsaker, liksom av de hinder och möjligheter samt konsekvenser de 
medför. Till skillnad från klassisk institutionell teori som betonar den roll 
som regler spelar i vaije organisation, anser vissa forskare idag att det som 
främst definierar institutioner är värderingar. Utvecklade och etablerade vär
deringar är svåra för att inte säga omöjliga att ändra bara genom formella 
inramningar eller ingrepp. Brunsson och Oisen menar utifrån en normativ 
institutionalism att en lyckad institutionell förändring bara sker genom en 
'top-down'-process och att vaije försök att åstadkomma förändringar 
'bottom-up' misslyckas. Förändringsmöjligheterna vad gäller institutionell 
värderingsstruktur hänger samman med graden av dessa värdens institutio-
nalisering.263 Väl integrerade värderingar och procedurer skapar hinder mot 
förändring.264 Historiskt orienterad institutionalism understryker den roll som 
interna värderingar och målsättningar spelar och betonar också omgiv
ningens betydelse, eftersom vaije institution ingår som en del i ett nätverk av 
relationer med andra institutioner. Vaije förändring i och av en institution 
kan uppfattas som ett hot mot andra aktörer. Institutionaliserad struktur 
tenderar till att bevara status quo. Förändring förutsätter ofta en påverkan av 
eller förändring i starka sociala och politiska krafter.265 Organisatorisk 

262 Peters & Hogwood 1980:2f. 
263 Brunsson & Oisen (1993) i Peters 1998:9. 
264 Peters 1998:9. 
265 Ibid: 4. 
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stabilitet förutsätter en inordning i ett större mönster av regler, rutiner och 
uppgifter. Inordning i ett starkt nätverk är också en garanti för stabilitet, kon
tinuitet och utveckling: "Once institutionalized, structure or activity may be 
maintained without further action: institutionalized elements become em
bedded in networks, with change in any one element resisted because of the 
changes it would entail for all the interrelated network elements.266 Viktigt att 
betona i sammanhanget är att det organiserade flyktingmottagandet i alla 
undersökta kommuner har präglats av en avsaknad av klar förankring i den 
kommunala organisatoriska strukturen. Flyktingmottagandet tycks genom
gående ha organiserats som något främmande och provisoriskt, för 'de 
främmande'. Detta kan delvis förklara det faktum att ständiga omorganise-
ringar inom flyktingmottagandet har skett utan några hinder från andra 
kommunala eller statliga organisationer. 

En ständig omorganisering och instabilitet, nya mål och praxis, parallellt 
med att den kommunala handlingsfrihet samt otydligt huvudmannaskap, har 
varit störande element för den tillämpade och lokala invandrar- och integra
tionspolitiken. Omorganiseringarna har dels hängt samman med ett varie
rande antal emottagna flyktingar och motsvarande resurstillskott, dels skilda 
centraliserings- och decentraliseringsreformer. Regeringspropositioner och 
statliga utredningar har också spelat in. En del av problemet har också legat i 
ett bristande samarbete och outvecklad koordination mellan SIV och berörda 
kommuner. Förändringarna har omfattat organisationsform, storlek samt 
verksamhetsformer. Detta har i hög grad förhindrat en långsiktig planering 
och utveckling. Man har påverkats och satts under press av kraftiga och 
snabba svängningar, organisatoriska såväl som resursmässiga. Det har blivit 
oöverskådligt och svårt för alla parter att överblicka och kontrollera verk
samheten. Även personal på gräsrotsnivå har saknat arbetsro och trygghet. 

Bristande samordning 
Flyktingmottagningens verksamhet omfattar ett brett spektrum av samhälls
service. En ändamålsenlig och genomgripande integrationsverksamhet, 
präglad av långsiktighet och helhetssyn, samt effektivitet, förutsätter en 
koordinering, samordning och samverkan, vad avser resurser och insatser 
mellan skilda aktörer, statliga och kommunala, offentliga och privata, 
förvaltningsmässiga och ideella. Ett lyckat nätverkssamarbete innebär att 
man kan agera utifrån gemensamma målsättningar och genom helhetsplane
ring verka genom samordnade resurser och samverkande åtgärder. 

266 Zucker 1991: 105. 
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Komplikationerna och motsättningar blir ofta betydande när samarbetet och 
den samordnande horisontella planering som nämnts tidigare, också måste 
omfatta relevanta politiska organ, när målsättningarna är diffusa, när 
ansvarsfördelningen är oklar, liksom befogenheterna för de medverkande i 
olika nätverk att fatta bindande beslut, en central koordinerande myndighet 
och styrmekanismer saknas och resursfördelningen är osäker eller upplevs 
som orättvis. Ett dåligt samarbete speglar inte bara tekniska svårigheter utan 
ofta också skilda politiska ställningstaganden kring mål och intressen, priori
teringar, den utsträckning till vilken verksamheten är förankrad i den lokala 
organisatoriska och politiska strukturen och kulturen och så vidare. Faktiskt 
existerande organisation för kommunalt flyktingmottagande har utvecklat 
olika samarbetsstrategier. I allmänhet har dessa bestått i lösa och sporadiska 
interaktioner med andra kommunala och statliga organisationer t.ex. arbets
förmedling, socialtjänst, skolkontoret och övriga parter, så är den dominer
ande bilden institutionell revirdragning. Respektive part har tenderat att för
vänta sig att andra parter skall anpassa sig till de krav som man själv har 
formulerat. En avgörande faktor i sammanhanget har varit att det har handlat 
om mångtydiga mål som berört många implementerande aktörer. Fall 4 (se 
nedan) är helt enkelt den som ofta dominerar implementeringsprocessen vid 
offentligt beslutsfattande. 

Problemet aktualiseras särskilt om politiken måste tillämpas i samspel med 
aktörer utanför direkt implementerande myndigheter.267 Situationen kan 
dessutom ytterligare kompliceras av att det kan bildas koalitioner, påtryckar-
eller lobbygrupper och privata entreprenörer, centralt såväl som lokalt. 

Se översikt nästa sida. 

267 Sannerstedt 1997:37. 
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KOMBINATIONEN AV MÅLENS KLARHET OCH AKTÖRERNAS 
ANTAL 

Få 

Antal aktörer 

Många 

Källa: Hjern 1986 

Salomon (1981) menar att en majoritet politiska program eller beslut imple-
menteras av tredje part som exempelvis bank, foretag och så vidare, istället 
för av lokala offentliga myndigheter.268 Följden är naturligtvis att situationen 
blir svårhanterlig och oöverskådlig för politiskt och administrativt över
ordnade organ. 

Den ekonomiska faktorn 

Resursbrist utgör kanske den generellt sett viktigaste faktorn för offentlig 
politik och implementering. I tillämpningsfasen spelar kontrollen över re
surserna alltid en central roll. Tillämparen söker som regel förstärka sin 
ekonomi och skaffa sig mer resurser. Lipsky (1980) pekar på hur knappa 
eller otillräckliga resurser gör att man hoppar över vissa arbetsuppgifter, 
prioriterar, inrättar köer, försummar vissa klienter eller grupper och utveck
lar olika slags grepp och rutiner för att hålla sig inom resursrestriktionerna.269 

Som tidigare har nämnts har det ekonomiska beroendet av ett varierande 
antal emottagna flyktingar och motsvarande varierande resurstillskott nega
tivt påverkat flyktingmottagandets organiseringsformer och verksamhetens 
stabilitet och långsiktiga planering. Ekonomiska frågor utgör också ett stort 
hinder för ett fungerande samarbete mellan berörda myndigheter och orga
nisationer. Man bollar lätt över ekonomiska åtaganden på varandra. De 
statliga bidragen har också bidragit till att det lokala invandrarpolitiska in

268 Salomon 1981:160 i Palumbo & Calista 1990:13. 
269 Lipsky 1980:152. 
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tegrationsarbetet har kunnat betraktas som en verksamhet för sig som inte 
systematiskt har behövt integreras i den samlade kommunala politiken och 
förvaltningen. 

Trots att kommunernas formella handlingsutrymme har ökat under 1980-
och 1990-talen, så har det ekonomiska läget och den höga arbetslösheten i 
kommunerna, samt utformningen av det statliga finansiella stödet, skapat ett 
starkt kommunalt beroende av staten vad gäller flyktingverksamheten. Uti
från ett ekonomiskt perspektiv har kommunernas handlingsutrymme blivit 
mycket begränsat och kopplat till de resurser som överförts för flykting
mottagandet. Man har böljat sätta prislappar på olika alternativ och konse
kvenserna har blivit att inte kvalitén har satts i centrum, utan kostnaderna. 
Det ekonomiska perspektivet och motsvarande bedömningar har kommit att i 
allt högre grad dominera och påverka verksamheten, eller kanske som 
Sannerstedt konstaterar, "En bristande måluppfyllelse bör då inte främst ses 
som ett implementeringsproblem. Beslutfattarnas faktiska intentioner är 
kanske inte att högt satta mål verkligen skall uppnås, utan att tillämparen 
skall göra så gott han kan med de resurser han fått att disponera".270 Poli
tikerna är inte omedvetna om resursproblemet. Jag tycker att Sannerstedts tes 
är helt relevant vad gäller det kommunala flyktingmottagandet i detta sam
manhang. 

5.2.2 Verksamhetsfrågor 
Flyktingmottagandet under den första tiden efter kommunplacering, omfat
tande såväl praktiska som informativa aktiviteter, tycks överlag ha fungerat 
välorganiserat. Detsamma kan dock inte sägas om upprättandet av indi
viduella introduktions- och utvecklingsplaner (IPL). Endast i undantagsfall 
kan man säga att upprättandet av IPL har varit ändamålsenlig eller på ett 
acceptabelt sätt har närmat sig uttalade ambitioner. En bristande målmed
vetenhet, uppföljning och ändamålsenlighet har också legat i det förhållandet 
att eventuella upprättade introduktionsplaner inte automatiskt har sänts till 
nya mottagarkommuner vid vidareflyttning. Det har heller inte varit vanligt 
förekommande att IPL följer med eller krävs in för de sekundärinflyttade 
flyktingarna som kommer från andra mottagningskommuner 

De första konkreta målen för flyktingverksamheten under introduktionstiden 
har varit att flyktingar så snart som möjligt skall lära sig svenska och bölja 
arbeta eller på annat sätt ordna sin egen ekonomi. Inom SFI har anordnarna, 
undervisningsformerna, undervisningens längd samt väntetiderna för att få 

270 Sannerstedt 1997:35. 
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påbörja utbildningen högst väsentligt varierat mellan olika kommuner. Det 
har förelegat stora problem med SFI-undervisningen, både när det gäller 
form och innehåll i relation till differentierade behov och när det gäller vad 
man kan kalla en inlåsnings- eller utestängningseffekt. Den typ av språkkun
skaper som har eftersträvats har överlag varit av generell och formell art, 
alltför ofta dåligt anpassade till konkreta behov. Alltför ofta har SFI-
studierna också, oavsett avklarade intyg eller ej, utmynnat i en överföring till 
socialtjänstens omhändertagande och fortsatt bidragsberoende. Många har, i 
allt för hög grad och alltför tidigt och schablonartat, definierats såsom icke 
stående till arbetsmarknadens förfogande. 

Värvning mellan svenska och praktik har uttalat efterlysts, i syfte att möjlig
göra för de i SFI-utbildning att praktisera sin svenska och samtidigt få erfa
renhet och skaffa kännedom om svenskt arbetsliv. Detta har inte förverkli
gats för mer än en klar minoritet. Praktikplatserna har dessutom sällan varit 
anpassade till tidigare utbildning, yrkeserfarenhet eller intresse, och praktik
periodernas längd har varit begränsade till ett mindre antal veckor, ofta på 
halvtid. Praktikmöjlighetema är begränsade till följd av konkurrens från 
också andra verksamheters behov av praktikplatser (till exempel ungdoms-
inriktade verksamheter eller andra olika arbetsmarknadspolitiska insatser). 
Denna form av flyktingverksamhet har bland annat med hänvisning till hög 
arbetslöshet och fackliga principfrågor inte fått stöd från berörd fackföre
ningsrörelse. 

För att förbereda flyktingar till arbetslivet har ambitionerna varit att arbets
förmedlingen (AF) skulle komma in som part redan tidigt i samarbete med 
SFI och i utarbetandet av IPL. Denna vision för flyktingmottagandet har bara 
i begränsad utsträckning kommit att realiseras. Samarbetet och samord
ningen av insatser och resurser mellan flyktingmottagning och arbetsmark
nadsmyndigheter som AF, AMU, och AMI förekommer, men fungerar långt 
ifrån genomgående på ett systematiskt, smidigt och välorganiserat sätt ens 
där det överhuvudtaget förekommer. Även efter SFI-utbildning har invand
rare och flyktingar haft svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. AF's före
trädare har hänvisat till skilda orsaker. Rasism och negativa attityder är 
påtagliga realiteter, men planerade försök att påverka attityder hos arbets
marknadens partner mot en positivare hållning har inte genomförts till följd 
av uppgiven resurs- och tidbrist. Även i detta sammanhang har en klar och 
samlad politisk vision saknats. Ett annat stort problem är att högutbildnings-
betyg från 'tredje världen' eller Östeuropa sällan har ett direkt värde på den 
svenska arbetsmarknaden. 
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Sedan mitten av 80-talet har andelen utomeuropeiska invandrare eller flyk
tingar blivit betydligt fler i relation till europeiska flyktingar och invandrare. 
Föreställningar om vad som är 'nära' och 'olika', eller 'vi' och 'dom', är all
tid mer eller mindre konstruerade och leder till en generaliserande bild. 
Tjänstemän på olika nivåer inom olika verksamhetsområden påverkas av 
sådana attityder i sitt arbete och i möten med invandrare och flyktingar. 

Bristen på flyktingars egna delaktighet i den verksamhet som i första hand 
berör dem själva har också utgjort en högst problematisk aspekt. Samver
kansprincipen handlar, inte minst under introduktionstiden, om i vilken grad 
hänsyn tas till flyktingars egna förutsättningar, behov och intressen. Med
verkan i beslutsprocess och beslutsfattande utgör ett principiellt och funktio
nellt sett väsentligt inslag i integrationsprocessen. Överlag så har denna typ 
av medverkan varit högst begränsad och asymmetrisk. Inte heller flyktingars 
och invandrares egna föreningarna har som regel varit reellt delaktiga när det 
gäller lokalt flyktingmottagande, tillämpad invandrarpolitik och integra-
tionspolitiskt arbete. Flyktingars delaktighet i 'planeringen' av sin framtid är 
minimal. Flyktingars och invandrares svaga position politiskt, ekonomiskt 
och socialt är grunden till denna problematik. Berörda myndigheters arbets
rutiner och strukturer är också ett reellt hinder för ett reellt medinflytande. 

5.3 Avslutning 
I redovisade kritiska kommentarer har jag försökt att peka på vad jag upp
fattar som det problematiska med kommunalt flyktingmottagande, dess poli
tik och implementering. Det problematiska kan sammanfattningsvis sägas 
bestå i att denna politiska hantering är diffus. Det lokala politiska engage
manget kring ifrågavarande frågor är vanligtvis svagt utvecklat. De resurser 
som man lokalt förfogar över är påtagligt varierande och instabila. Sam
arbete, samverkan och samordning mellan berörda aktörer är i huvudsak out
vecklat. Omorganiseringar och reformer har i praktiken inte varit särskilt 
framgångsrika. Och målgruppens möjligheter att påverka den utveckling 
som berör dem själva har varit mycket begränsade. Det kan sägas att såväl 
den politiska implementeringens 'bottom-up'-dimension som 'top-down'-
dimension har visat sig vara högst problematiska. 

Paradoxalt och ironiskt nog tycks många av de politiskt-administrativa prob
lemen snarast vara fabricerade inifrån det samlade flyktingmottagnings
systemet självt. Resursfrågan är, för att ta ett exempel, naturligtvis komplice
rad, men skulle ha kunnat ges en stabilare utformning genom en bättre plane
ring från SIV: s sida när det gäller den årliga kommunplaceringen av flyk
tingar, ett större grundbidrag till kommunerna för deras flyktingmottagande, 

81 



en garanterad miniminivå i statligt bidrag oavsett antal inflyttade flyktingar 
och så vidare. Ansvarsfördelningen kunde ha varit klarare och resurserna i 
högre grad öronmärkta. Många frågor kunde ha fått en bättre hantering om 
politiska aktörers, såväl centrala som lokala, hade haft en bättre insyn och ett 
starkare engagemang i verksamheten. Olika inslag av en annorlunda inriktad 
toppstyrning skulle naturligtvis inte genomgående ha kunnat lösa alla proble
matiska frågor. Allt för litet har i och för sig gjorts när det gäller att vidga 
flyktingars möjligheter att komma ut på praktik eller få fotfäste på arbets
marknaden, men detta arbete har samtidigt visat sig stöta på stora hinder, 
vilka i hög grad ligger utanför flyktingmottagandets inflytandesfar och på
verkansmöjligheter. Och detsamma gäller för flera andra inslag i det kom
munala flyktingmottagandet. 

En del organisatoriska problem kan bara lösas genom organisatoriska åtgär
der, vissa ekonomiska förhållanden kan bara tacklas genom ekonomiska 
insatser o.s.v. Samtidigt måste det påtalas att många organisatoriska, ekono
miska och sociala problem inte kan lösas med mindre än att man går utöver 
respektive verksamhetsområde. Det moderna samhällets olika aktörer och 
verksamheter ingår i en komplex helhet av ömsesidiga avhängigheter, mer 
eller mindre vertikalt och horisontellt ordnade inom ramen för olika påver
kans- och maktstrukturer, med samtidigt både begränsande beroendeförhåll
anden och reella manöverutiymmen. Även om den politiska faktorn i detta 
helhetssammanhang ingalunda är helt suverän eller oavhängig, så är den 
politiska maktfaktorn ändå av central betydelse. Politik reflekterar inte bara 
rådande grundläggande samhälleliga maktförhållanden, utan också faktiska 
eller möjliga maktförskjutningar. Det är genom politik, oavsett var den ut
övas, som politiska riktlinjer fastslås, institutionell praxis etableras och för
ändras i relation till omgivande samhällsbetingelser. Politik kan bara bedri
vas genom att man bedriver politik, i implementering såväl som i besluts
fattande. 
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6. MAKTENS TYSTNAD 

Troligen kommer invandrarpolitiken att under överskådlig tid fortsatt vara en 
av de mest känsliga och diskuterade politiska och samhälleliga frågor i 
Sverige. Under relativt kort tid har landets befolkningsstruktur förändrats. 
Drygt en femtedel av landets invånare har utländsk bakgrund. Denna föränd
ring har inneburit stora ekonomiska, sociala och politiska utmaningar. Vad 
gäller invandrarpolitikens och flyktingmottagandets problematik bör den 
definieras och analyseras utifrån ett kontextualiserat implementerings-
sammanhang. Flera komplikationer härvidlag har antytts i tidigare avsnitt. 
Sverige har i slutet av 1900-talet gått och går fortsatt i böljan av tjugo
hundratalet, liksom många andra länder, genom en snabb omvandling. En 
ideologisk förändring har skett mot en mer liberal marknadsanpassad eko
nomi och individualism samt mindre inslag av kollektiv planering. Nedskär
ningarna i samhällsservice och välfärdssystem har blivit märkbara, även om 
de åtminstone än så länge har varit måttliga.271 Ett hårdnat klimat har dock 
ökat konkurrensen och kampen mellan olika organiserade intressen i sam
hället. 

Invandrarpolitikens utveckling, principiellt och institutionellt, tog fart under 
1970-talet. Sedan dess har också stora förändringar skett i det svenska poli
tiska och administrativa systemet. Ramlagar och målstyrning, decentralise
ring, kortsiktiga planeringshorisonter och flexibilitet har varit nödvändiga 
både för en fungerande demokrati och för en lyckad implementering av 
centralt fattade beslut på den kommunala nivån. Men detta har kanske gått 
för långt så att det har böljat motverka sitt ursprungliga syfte. Konsensus 
genom kompromisslösningar på central nivå, uttryckt i vaga formuleringar, 
har inneburit lokala variationer. Samma kompromissbetingelser har inte 
förelegat överallt, vilket förklarar ett varierande lokalt mönster. Samtidigt 
som vaga beslut och ramlagar har blivit en förutsättning för politisk påver
kan, har också en 'politisering' ägt rum av politiska systemfrågor. Det poli
tiska systemet och politikformulerande processer är konstruerade så att 
avgörandet sker på det lokala planet. Den 'logiska' konsekvensen blir att 
avgörandet bestäms av rådande maktstrukturer och samhällsförhållanden. På 
så sätt och på bekostnad av vissa grupper eller intressenter undviker man 
konfrontationer centralt, men också mellan centrala och lokala maktcentra, 
och därmed kan man bevara det politiska systemets legitimitet. Det hela 
leder också till en konkurrens mellan motstridiga och samtidigt relativt jäm

271 Olsson 1993:281ff, Marklund 1988:30. Boréus 1994:348ff. 

83 



bördiga maktintressen. Processen innebär att redan svaga och marginali-
serade grupper tenderar att bli ännu mer marginaliserade. 

Invandrarpolitiken har aldrig riktigt accepterats eller politiskt integrerats som 
ett politikområde för kompensatoriska säråtgärder. Avsaknaden av starka 
åtaganden eller klara styrmekanismer kan delvis förklaras med ett tabu 
förknippat med flyktingmottagning, nämligen 'rör inte kommunernas själv
bestämmanderätt när det gäller det lokala flyktingmottagandets utformning', 
annars kan kommunernas intresse av att ta emot flyktingar och driva 
flyktingverksamhet hotas. Man skulle kunna tala om ett 'Sjöbo-komplex'. På 
central nivå har man såväl politiskt, regering och riksdag, som administra
tivt, SIV, varit ytterst försiktig och haft en mycket flexibel hållning gentemot 
kommunerna för att undvika ställningstaganden i stil med Sjöbo kommuns 
att vägra ta emot flyktingar. Den konsekvens man har varit rädd för är att 
man skulle få ett politiskt, socialt och symboliskt motstånd som skulle utgöra 
ett stort hinder för utvecklandet av goda samlevnadsförhållanden i det multi-
etniska samhället. 

Ett stort hinder för koordination och effektivt samarbete mellan olika be
rörda myndigheter är bristen på politisk intervention och interaktion mellan 
övergripande politiska instanser eller ledningar. Det är på denna nivå man 
bäst kan samplanera genom att komma överens om ramar, avsätta resurser 
och undanröja samarbetssvårigheter. Intresset för sådan interaktion tycks 
överlag vara sval, åtminstone när det kommer till praktiskt genomförande. 
Politiska aktörer tycks delvis ha ett sammanfallande intresse av att tona ner 
en aktualisering av integrationspolitiska flyktingfrågor. 'Bottom-up'-per
spektivet tycks vara desto mera aktualiserat. De längst ner i den organisa
toriska strukturen, gräsrotsbyråkrater, erfarna och ofta starkt motiverade 
tjänstemän, har som regel ett stort inflytande på hur flyktingarbetet skall ut
formas och bedrivas. Deras möjlighet att överbrygga olika strukturer med 
olika målsättningar och intressen är dock begränsade. Trots deras försök att 
förbättra samarbetet mellan berörda myndigheter har de bara delvis lyckats. 
Det hela utgör också ett demokratiskt dilemma. Inte bara i relation till den 
frånvarande politiska makten, eller dess frånvarande ansvar, utan också i 
relation till målgruppens ofta svaga ekonomiska, sociala och politiska posi
tion. 

Som en konsekvens av allt detta har de invandrarpolitiska frågorna isolerats 
från andra samhällsfrågor, vilket har inneburit att den lokala invandrarpoli
tiken som regel har marginaliserats och att en ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning i motsvarande grad har försvårats. 
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För ett mera ändamålsenligt flyktingmottagande gäller det att, på ett allmänt 
plarf, motverka kategorisering och likriktning. Det finns inte en mall att 
tillämpa. Individen med sina speciella behov, sin bakgrund, kompetens och 
motivation, måste sättas i centrum. Integrationsarbetet förutsätter en långt
gående samverkan mellan olika parter, inte minst med flyktingen själv. 
Kontakten med AF och andra arbetsmarknadsrelaterade organ måste stärkas. 
SFI och praktik bör systematiskt varvas, språkinlärning blandas med prak
tiska inslag eller tillämpningar. Sociala nätverk måste dras in i integrations
arbetet, vilket bland annat innebär ett förstärkt deltagande i skola, boende, 
fritidssysselsättningar, arbete och politik. Samordningen, målmedvetenheten 
och helhetssynen måste skärpas. Och sist men inte minst, det politiska 
engagemanget och ansvarstagandet, den politiska kontrollen och uppfölj
ningen, måste stärkas, liksom det aktiva beaktandet av segregationens, 
diskrimineringens och rasialiseringens förekomst, betingelser och konse
kvenser. 

Syftet med politik är att skapa förändring eller att bevara ett läge av status 
quo. Invandrarpolitikens syfte har varit att förändra så att invandrare på lika 
villkor som befolkningen i övrigt skall kunna påverka sin livssituation och 
vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Med tanke på rådande maktstruktur 
och maktförhållanden, dominerande aktörer och intressen, är detta naturligt
vis i sig högst komplext och konfliktfyllt. Implementering av politiska beslut 
kring speciellt dynamiska sociala frågor i ett högt komplext modernt sam
hälle kan varken ske genom diktat, kontroll eller krav på absolut lydnad. Ett 
stort mått av flexibilitet och obestämdhet krävs för att åstadkomma för
ändring, samtidigt som den frågan dock reser sig var gränsen ligger när 
demokratiskt fattade beslut uttöms och blir betydelselösa. Det är den ena 
sidan av saken. Den andra handlar om vad man kan kalla maktens tystnad, 
kanske till följd av en försvagad hegemonisk politisk maktstruktur272 och 
ökad politisk populism. Kortsiktiga politiska ställningstaganden grundade på 
sporadiska opinionsundersökningar och väljarbarometer bildar en ond cirkel 
och medför allvarliga långsiktiga samhälleliga konsekvenser. En direkt följd 
av 1990-talets politiska apati och ointresse273 i relation till invandrarpolitiken 
och invandrare är att både invandrarpolitiken och invandrare själva blivit 
samhällsstrukturers gisslan. Allmänna politiska deklarationer mer än prak
tiska resultat, formaliteter mer än innehållsligt och generaliserande mer än 

272 'Hegemoni' i Raymond Williams (1977:109) mening är de föreställningar som anses som självklara, naturliga, starkt 
förankrade och allmänt accepterade och som utformar människomas tänkande kring diverse frågor. Källa: Boréus 94. 

273 Jag använder dessa begrepp utan att utesluta att rasism och främlingsfientlighet delvis kan vara en vägande faktor bland en 
del politiker i detta sammanhang. Se SOM- institut (Samhälle- Opinion- Massmedia) vid Göteborgs universitets undersökningar 
för åren 1987, 1988 och 1990-98. I 1997 års undersökning t.ex. tyckte mer än 40 procent av opinionsundersökta politiker 
(Riksdagspartier) att "det finns för många utlänningar i Sverige". I samma undersökning tyckte mer än 5 procent av dessa 
politiker att "en del folkslag är mer intelligenta än andra". Se också den historiska bakgrunden i avsnitt 2.6 "Politik och politisk 
kultur i omvandling" i denna avhandling.. 
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specifikt individualiserat hänsynstagande har präglat politiken. Detta har 
också tenderat att leda till segregation, stigmatisering och rasifiering. 

Såväl centralt som lokalt kan invandrarpolitiska målsättningar ingalunda for
verkligas utan att man också identifierar, väl definierar och systematiskt 
motarbetar de strukturella villkor som utgör hinder för en implementering i 
praktiken av dessa målsättningar. Kommunalt flyktingmottagande lever med 
problem och integrationspolitiska utmaningar som inte kan lösas utan att de 
förs upp på den politiska dagordningen och ansvarsplanet. Det är bara en 
inbillning att tro att arbetet med flyktingar och flyktingars integration kan bli 
framgångsrik bara genom handläggande tjänstemäns mer eller mindre kon
struktiva insatser och administrativa åtgärder. Den politiska makten måste 
tala och ta ansvar. För en ändamålsenlig invandrarpolitiks genomförande ut
gör maktens tystnad ett problem. 
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Summary in English 

According to Swedish policy aims immigrants must be secured the same 
conditions to practice their social, political and cultural rights as the native-
born population. A broad local institutionalisation of refugee reception and 
integration policy was, following this assumption, initiated in 1985. This 
implicated the setting up of a new reception system involving the great 
majority of Swedish municipalities, a system that plays an essential role for 
the continuous and complex integration process. However, the reception 
procedures have met with fundamental problems and it is this problematic 
concerning refugee reception, its policy and implementation, that is studied 
in this thesis. The thesis consists of three empirical case studies (1994, 1996, 
1999) originally published as MERGE-papers ('Papers on transcultural stu
dies' published at MERGE, Centre for Studies on Migration, Ethnic Rela
tions and Globalisation at the Department of Sociology, University of 
Umeå), brought together and framed by a lengthier introduction. The empiri
cal studies examine Swedish refugee reception activities, including the expe
riences of refugees themselves, with a focus on organisational and inter-
organisational matters, and, in this context, the suitability as well as prob
lems, mechanisms and issues of implementation. The Swedish refugee 
reception since 1985 has been built on agreements and collaboration be
tween on one side the Swedish government immigration board (SIV) and 
Swedish municipalities on the other side. The municipalities were supposed 
to organise and ensure different kinds of social and other forms of necessary 
and demanded services for refugees. The main purpose of the thesis has been 
to examine the impact of different political, organisational, economic and 
professional factors on the Swedish local refugee reception and the question 
of immigrant policy implementation at the local level. 

The first study, Flyktingmottagning: Individuella introduktionsplaner mellan 
idé och verklighet/ Refugee reception: Notions and realities of individual 
introductory plans (MERGE 1/94), deals with so-called individual intro
ductory plans, within the framework of the system of refugee reception. 
These plans, originally, were intended to be a propelling guide for develop
ing and underpinning the refugees' integration into Swedish society. The 
main purpose of the study is to sum up, analyse and evaluate common expe
riences and important differences in applied policy when it comes to these 
individual introductory plans. The second study, Flyktingmottagning och 
flyktingars integration: Exemplet Umeå kommun och mottagna flyktingar 
1994/ Refugee reception and refugee integration: Umeå municipality and 
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received refugees 1994 (MERGE 1/96), gives a picture of the refugee 
reception organisation and activities in Umeå municipality in the midst of 
the '90s as a case study. The study presents and discusses not just the 
suitability of the applied administrative and political measures, but the expe
riences of the refugees themselves as well. The third study, Kommunalt flyk
tingmottagande i förändring: Utvecklingstendenser inom kommunal flykting
verksamhet, integrationspolitik och tillämpad invandrarpolitik/ Refugee 
reception in transition: Umeå municipality as a case study. (MERGE 1/99), 
illustrates general aspects of the refugee reception organisation and activities 
in Umeå municipality between 1996-1997. 

Swedish immigration policy 
If Swedish immigration policy during the 1950s and 1960s primarily was 
concerned with the immigration of labour, immigration issues have, since 
the middle of the 1970s, become increasingly related to refugee immigration 
and questions of asylum policy. Parallel with an increasing immigration 
from the 'Third World' and former 'Socialist Countries', immigration issues 
have more and more been brought into the focus of political and public 
attention and debate, and are increasingly being perceived as controversial 
questions. From the late 1980s the questions have become highly politicised. 
The early attempts of the government to regulate the inflow of immigrant 
labour by a decision in 1967 were not able to diminish the immigration in
flow. Nordic immigration, still unregulated due to certain Nordic agree
ments, continued and family reunification, still accepted, increased steadily. 
In 1972 and 1973 the number of immigrants decreased remarkably, but start
ed soon to increase again due to a rising number of refugees seeking asylum 
in Sweden. Accordingly, immigration has increasingly become an immigra
tion of refugees. During the same period, the share of immigrants from other 
Nordic countries was, for the first time, lower than the share of immigrants 
from non-Nordic countries. In the 1980s immigration of non-Europeans in
creased considerably, making up almost 50 percent of the total immigration. 

With some simplification, it can be said that immigration to Sweden up to 
the early 1970s was related to the industrial business cycle. The labour 
market regulated the mechanisms of immigration in relation to economic 
conjunctures and the degree of labour shortage. Later, conditions and differ
ent push factors in emigration countries have increasingly become more im
portant. To understand the changes in political responses to immigration, the 
shift in the composition of the immigration flows is fundamental. It is, how
ever, also pertinent to acknowledge the link between the business cycle and 
changes in policies toward refugees. One can document a political change 
away from a former benevolence in immigration policy, a change which at 
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the same time has been delayed due to the humanitarian urgency propelled 
by the wars in former Yugoslavia and the corresponding mass flight to 
Western Europe of the victims of 'ethnic cleansing'. The application of so 
called de facto refugee status, which means granting refugee status for 
humanitarian reasons and not solely because of personal oppression, for a 
long time represented a very liberal Swedish interpretation of the 1951 UN 
Refugee Convention. The very same principle is today used as an accusation. 
De facto refugees are regarded as "economic refugees" and not as legitimate
ly qualified for political asylum. About 23 percent of all asylum seekers 
were granted Convention status in 1989, compared to only 3 percent in 1995 
and less than 2 percent by 1998. This indicates a new political stand and 
interpretation of the 1951 Refugee Convention and the conditions under 
which people are regarded as qualified for refugee status. Nevertheless, 
during the early 1990s, Sweden received a large number of refugees, mainly 
from Bosnia & Herzegovina. 

The unemployment rate in Sweden in the 1990s reached the highest level 
since the depression of the 1930s. A huge national debt and foreign loans 
have caused financial constraints on the budgets of state institutions, public 
services and social benefits. An ideological switch from a traditional Social 
Democratic political paradigm has taken place, with cuts in welfare benefits 
and higher fees for public services. Global integration and the weakening of 
the national welfare state are factors that have had a crucial impact on 
matters of immigration and integration. This has been accentuated by Swe
den's membership in the European Union in 1995. On the whole, the general 
trend has moved toward a more restricted approach to immigration and to 
the reception of refugees. 

Swedish immigrant policy 
Until the early 1970s, Swedish policy towards immigrants was based both on 
the idea of 'assimilation' and on the conception of immigrants as, using M.J. 
Piore's famous phrase, 'birds of passage'. But soon this conviction was 
questioned. It became clear that the assimilation vision too was unrealistic 
and immigrants were 'here to stay'. A government bill in 1968 stated that "If 
the immigrant intends to settle down in Sweden permanently, then it is fun
damental for him to assimilate into the population in order to avoid feeling 
like a stranger in the long run" (Government bill, 1968:142:107). At the 
same time, there was no official assimilation programme, perhaps due to the 
general idea that immigration, as well as the presence of a substantial num
ber of foreign citizens, was, as mentioned above, merely a temporary pheno
menon. In the late 1960s, there was a division of opinion concerning future 
options. Should the goal be 'assimilation' or 'integration' on the basis of 
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cultural differentiation? In fact, it was primarily LO, the national labour 
union for manual workers, that proposed cultural rights, the rights of immi
grants to free Swedish language instruction, compulsory school for immi
grant children etc. This must be understood against the background of the 
general political demands concerning equality, solidarity and grassroots 
participation in political life during the same period. LO's intention was 
furthermore to incorporate immigrant workers within its own organisational 
apparatus and power base. 

A rather progressive Swedish immigrant policy was adopted by the parlia
ment in 1975. It rested on values of a liberal and multicultural democracy 
formulated in the three guiding principles of 'equality', 'freedom of choice', 
and' partnership', which were suggested by a parliamentary commission 
appointed in 1968. Equality implies that immigrants shall have the same 
opportunities, rights and obligations as the rest of the population. Freedom of 
choice implies that measures are to be taken to guarantee members of 
linguistic minorities the right to choose the extent to which they will acquire 
a Swedish cultural identity and the extent to which they are to preserve and 
develop their own particular cultural identity. Partnership implies that the 
majority population, political machinery and societal institutions should co
operate with immigrants and minority communities in matters of common 
concern (Swedish official report 1974:69). 

To realise the new immigrant policy, a great number of measures were suc
cessively taken to meet the immigrants' special needs. Press subsidies and 
systematic financial support were given to immigrant, cultural and religious, 
organisations, as well as grants for public libraries to acquire literature in 
minority languages. Immigrants also acquired the right to a translation ser
vice in 1972. Foreign citizens, settled in the country for at least three years, 
got the right to vote in elections to municipal and county councils from 
1976. These and many other related decisions went through parliament with
out any open political controversies. A home language policy was adopted in 
1976, providing the right for immigrants' children to study their home langu
age. In 1976 the parliament reduced the required period for naturalisation to 
two years for Nordic citizens and five years for non-Nordic citizens. This 
liberal immigrant policy was slightly reformulated in 1986. The goals were 
largely reaffirmed, with some modifications of the goal of freedom of 
choice. Immigrants now have some possibilities, but not the right, to choose 
the extent to which they want to acquire a Swedish cultural identity or not. 
Likewise, immigrants are supposed to, or required to, adapt to the general 
framework of "Swedish values and norms" (Government bill, 1985/86:98, p. 
18). 
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The institutionalisation of immigrant policy as refugee reception on a large 
scale started and a new reception system for refugees was initiated in 1985. 
Asylum applicants (who received permanent residence status) were spread 
over the whole country after having received permanent residence status. A 
huge bureaucratic machinery was built up with hundreds of local immigrant 
offices and thousands of teachers and other professionals were involved in 
this 'operation', financed by the state through special transference. This 
whole operation has met a lot of serious problems, especially in the 1990s 
when the unemployment rate increased. The general integration policy has 
largely failed in terms of the proportion of refugees employed and self-
supported. All this has led to a questioning of the liberal immigrant and 
integration policy. In the 1990s, the newest trend becomes a growing pre
occupation, as we will see, with issues of repatriation, which seems to go 
hand in hand with the developments of new institutional strategies and prac
tices. These developments are clearly affected by and attached to a new 
'conservative' wind, which has hit the country in recent years. A laissez-
faire approach has become more familiar and the role of the state in different 
social domains, including the immigrant services, is increasingly questioned. 

Analytical perspective 
Ideally, politicians guide and decide, while the administrative machinery 
implements. The normative democratic standpoint implies that citizens or 
their representatives make decisions according to a majority principle and 
further that the administrative machinery respects and implements these 
decisions. The problematic is that political decisions are rarely implemented 
as they have been intended. A neutral implementation of political decisions 
is just an ideal. According to a rational perspective, it is possible that politi
cally made decisions can be carried out as politically intended, according to 
calculated circumstances of clearly formulated goals, necessary information 
at hand, knowledge about alternative choices, their respective consequences 
and so on. The critique against this model has been comprehensive, both as 
being unrealistic and overlooking the power relations within policy and 
implementation processes. Decision-makers^ in making decisions, generally 
know very little about problems, resources available, the uses of resources, 
concerned actors' interests and conflicts, feasible different solutions, varying 
consequences or external relevant factors of different kinds that affect the 
implementation process etc. Goals are often vaguely formulated and the 
technology of implementation in general is regularly neither adequate nor 
relevant. The credibility of the rational model can on good grounds be 
questioned. 

101 



The point of departure of the 'top-down'- approach to implementation is the 
authoritative political decision from the top, followed by a formal and 
hierarchically arranged governing chain. This model suggests that the policy 
formulation and the control over policy are key factors determining imple
mentation 'success' or 'failure'. The deviation between the decisions and re
sults is supposed to depend on the degree to which the policy objectives are 
clear, causal linkages crucial to policy goals are identified, adequate juridi
cal, financial, and other means are offered authorising implementers, 
enabling them to carry out the policy in question. The implementation agen
cies are supposed to have the adequate and relevant competence, and be 
supportive of, or at least not in opposition to, the policy in question. The 
general circumstances related to the policy, including socio-economic 
conditions, are further supposed to be stable and satisfactory and so on. Even 
though the 'top-down'-model has treated implementation as a complex pro
cess, it too has met with hard criticism. In addition to the critique mentioned 
above against the rational model, it can be added here that policies are often 
built upon compromises between conflicting values, involving compromises 
with interests within the implementation structure, and even sometimes in
volving compromises with target groups. 

Research has shown that authoritarian and hierarchic relationships between 
decision-makers and implementers are not always an advantage for policy 
implementation. The 'bottom-up'- model's starting point is to look at the 
periphery, with a focus on identifying and defining the actors of implemen
tation processes and their goals, resources and networks. The target group of 
the policy constitutes, according to this model, an important part in the 
implementation structure. Consequently, it is therefore interesting to exam
ine how and to which extent such groups affect policy implementation. 
Different groups and organised interests, formal as well as informal, react to 
and influence the implementation process in different ways. According to the 
bottom-up-model there is an open relationship between policy and imple
mentation. In this context, it is important to point out that problems of imple
mentation occasionally are policy formulating problems. Vaguely formu
lated goals leave room for local redefinitions and policy adjustments. 

In strong contrast to a 'top-down'-model, the point of departure of Lipsky 
(1980), is the individuals at the bottom of the organisational structure, street-
level bureaucrats, who directly are in close contact with concerned target 
groups, even when it comes to long-range issues. These street-level bureau
crats are difficult to control, are better at defining actual needs, and have 
relevant and operative capabilities. The supposition is that these street-level 
bureaucrats have a real freedom of action and an action capacity in their day-
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to-day activities, which enable them to reshape the policy that they are sup
posed to implement, and thus are playing a crucial role in implementation 
processes. All this also has to do with policy formulating problems, the 
degree of professionalism and competence enacted, actual will and ability to 
utilise the freedom of action or room to manoeuvre, ideological considera
tions, stress, personal relations, prejudices and so on. Another problem in 
this context is that implementation is a matter of interplay and negotiation 
between many different actors, who often have partly coincident, but also 
partly conflicting, interests, and who react in an environment of a network 
pattern of negotiation processes. Highly important is to identify these imple
mentation structures and networks. Implementation occurs in an environ
ment of negotiation in order to getting things accomplished. Critical 
commentators are pointing out that many questions are not and can not be 
negotiable. In addition, a critique is that one too often in this street-level 
bureaucratic model neglects or doesn't take into consideration the structural 
order and power relations in society. 

Summing up, it can be said that the 'top-down'-model analytically is seen to 
constitute a simplification in the line of a coherent normative explanation 
framework. The 'bottom-up'-model, on the other hand, is seen as more 
incremental, giving a more complicated and fragmented image of the 
implementation structure and implementation processes. It may at the same 
time be that this latter model is more empirically useful as an analytical 
frame of reference. A synthesis of the different models has been demanded, 
but a fruitful and useful model has not yet been presented. 

Critical comments 
On the basis of the presented studies, one can conclude that important traits 
in immigrant policy are too many concerned actors, the absence of clear 
political goals, a low priority in the work of local political bodies, a lack of a 
clear division of labour and responsibility among concerned parties, highly 
varying and unstable resources that local refugee receptions have had at their 
disposal, a constant remoulding of the reception's organisation, and that 
these among other things have caused short-term planning and organisational 
turbulence. Last, but not least, the target group, the refugees themselves, 
have always had a weak position with limited resources and small capabili
ties to affect the development of the refugee policy, the refugee organisation 
and the refugee reception system as a whole. Unlike immigrant policy, social 
policy and education policy have, for instance, often been items of general 
interest, public debates, and evaluations, by politicians and media as well as 
by public opinion. Refugee reception activities are also coupled to dynamic 
issues concerning structural as well as cultural complexities, containing 
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among other things people's identities and most sensitive human and perso
nal aspects. 

The Swedish political and administrative system, with all its complexities, 
has traditionally been characterised by negotiations rather than conflicts, by 
no pronounced hierarchy of those superior and subordinate, and by strong 
decentralisation. Executive bureaucracy, governmental, regional or munici
pal, has been offered great autonomy, with space for freedom of action in 
accordance with local interests and conditions. Too much detailed political 
decisions is close to rigidity. Inflexibility can also paralyse professional 
competence. Too detailed a legislation may mean that any policy in question 
becomes quickly outdated due to rapid social change, and this poses a 
democratic dilemma. Interestingly enough, vague political goals facilitate a 
wider political unity. Therefore, decisions can lie firm for a long time, 
irrespective of the results of elections or who is in power. Vague goals and 
diffuse governing can in many cases contribute to latent as well as to open 
conflicts. Compromises around political issues on the central level can, 
under this vague umbrella, easily conceal conflicting aspects that later, in the 
implementation stage on the local level, where the number of concerned 
actors and interests becomes greater and where they have to implement 
many vague decisions during a short time, may articulate severe obstacles. 
Specified and very well formulated political goals can also be a premise for 
evaluating and checking the implementation's results. Certain actors are 
strong at policy formulation and weak at the implementation process. Other 
actors become very active in implementation processes, because of the fear 
of a loss when words are translated into action. In addition, the vague immi
grant policy and weak local political engagement, in combination with a 
weak target group and uncertain financial resources, have locally led to a 
low political status and limited interest for immigrant and refugee issues. 
These issues have, generally speaking, tended to be depoliticised. Vague 
political goals may reflect a political avoidance of controversial issues, 
displacing the burden to interpret, decide and apply to bureaucrats and 
administrators. Policy-makers occasionally want to show that they are aware 
of and care for matters in question in public debate and opinion, without 
always being prepared to issue concrete measures and applications. Too 
loose an engagement of local political forces and parties, combined with a 
relatively weak immigrant policy representation in relation to a generally 
poor resource, and weak target group, make immigrant and refugees issues 
clearly underrepresented, lacking priority at the local level. The intention 
with decentralisation has been to deepen democracy by putting decision
making closer to the citizens, favouring direct participation. In reality, at the 
local level in different municipalities, interpretations of laws, political deci
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sions and priorities as well as implementations have been accommodated 
and adjusted to local conditions, not seldom beyond the purposes and inten
tions of legislation. Different solutions for the same problems have been the 
case in different municipalities. On a whole, local interests have been 
strengthened in relation to general interests and weakly organised groups, 
such as refugees, have become losers under this type of implementation 
contingencies. 

The national immigration and refugee policy has also played a role in this 
context. During the 1990s, the political asylum practice and rules have 
become more stringent and restrictive. The arguments for this change are 
among others that many asylum seekers don't have reasons for claiming 
refugee status, that many refugees in reality are economic migrants with eco
nomic motives, that many asylum seekers do not reveal their real identities, 
that Sweden hasn't the ability to absorb all these people and so on. Refugee 
issues, it is also claimed, have to do with the population explosion in the 
"Third World' and the economic gap between the poor South and the rich 
North in the global economy. Furthermore, and this is a veiy important 
aspect, one has in public debate increasingly started to associate many nega
tive phenomena in the Swedish society with the presence of immigrants and 
the phenomenon of immigration. Local politicians on the local level have 
been influenced in a negative way. There haven't been any political advan
tages to win here, with a corresponding kind of 'political vacuum'. Admin
istrators, more or less experienced, have to a high degree taken over and 
strongly influenced the refugee reception's organisation and work, with their 
own styles, reflecting local conditions. A common trait in a majority of 
municipalities is, at the same time, that one has sorted immigrant issues and 
activities under the umbrella of traditional social work activities. The pre
dominant attitudes have defined refugees and immigrants as socially and cul
turally handicapped, requiring measures of normalisation in order to integ
rate them into the Swedish society. 

Another complexity is that an everlasting restructuring and instability have 
disturbed the applied immigrant policy at the local level. This remodelling 
has been contingent with a varying number of refugees being located to the 
municipalities year by year, as well as continually actualised policy reforms 
for local refugee reception, aiming to improve the reception's activities etc. 
This has, however, heavily prevented a firm basis and long-term planning for 
the refugee reception's organisation and activities, often with a staff that has 
been affected by the insecure situation and corresponding worries for their 
work and future. 
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The local refugee reception contains a wide spectrum of public service, that, 
for success, is highly dependent on co-ordination and co-operation between 
concerned actors and authorities on different levels. The studies show more 
of sporadic and occasional interactions among these actors and authorities 
than very well organised co-operation. One has often tended to expect that 
other parts should adjust themselves to one's own requirements. There have 
been institutional obstacles as well as scarce resources for co-operation, un
clear division of labour and diffuse responsibilities. 

The refugee reception's practical and informative activities directly after the 
refugee's settlement in the municipality, seem generally to have been well 
organised, and functioning well. Learning courses in Swedish for immigrants 
and refugees have at the same time been quite problem-ridden. Content, 
form, length and waiting period before start have varied and have too often 
been badly adjusted to concrete needs. Waiting too long for start has been a 
serious problem, often with long-term unemployment and dependency on 
social security financial support as a consequence. Ambitions to mix lan
guage learning with getting knowledge and experience of Swedish working 
life and the Swedish labour market have not been realised enough. Few par
ticipants have got opportunities to train in practical work on the labour mar
ket. For those who have, the practice has, furthermore, rarely been adjusted 
to earlier education, working experience or individual interests. In addition, 
the length of the practice has been limited to a few weeks, often part-time. 

A central idea has been that the national and local employment agency 
should be engaged in refugee reception activities as early as possible. This 
has just to a limited extent come to be the case. The collaboration between 
refugee reception and the employment agency has been far from systematic 
and well organised, smooth and purposeful. It is worth mentioning, too, that 
negative and exclusionary attitudes, discrimination and racism are an ob
vious reality on the labour market. Another evident problem is that high 
school and university certificates from the "Third World', even to some de
gree from East Europe, rarely are of any value as a professional merit. Refu
gees themselves and refugees' and immigrants' organisations have not in 
any substantial way been able to influence the refugee reception. Refugees' 
participation in the 'planning' for their own future has on the whole been 
minimal, due to their generally weak position politically, economically and 
socially. 

Historically, Sweden has never advocated repatriation as a measure in rela
tion to immigration and immigrants. However, repatriation has recently been 
emphasised as "an important element in the refugee policy" and moreover 
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"In principle the reception of refugees should be characterised by this 
approach from the very beginning" (Swedish official report 1995:75, p.205). 
An absolute majority of interviewed refugees have had no plans to return 
home, however, as they have 'nothing to return to'. 

Conclusion 
Probably the immigrant policy will continue to be one of the most sensitive 
and debated political and social issues in Sweden also in the future. Over a 
relatively short time, the demographic structure of the country's population 
has changed. Almost one fifth of Swedish residents are immigrants or have a 
foreign background, a fact with fundamental economic, social and political 
implications and challenges. Parallel to the societal transformation, there has 
taken place an ideological change towards a more liberal market economy 
and individualism. Cut-backs in social services and the welfare system 
during the '90s have become noticeable. Measures for smooth planning 
through vague laws, decentralising, short-range planning and flexibility have 
been necessary but seem also to have gone too far. Policies have counter
acted their original purposes. Consensus on the central level, expressed in 
vague political decisions, have brought about big local variations. In addi
tion, the political system and central democratic decision-making process 
have left a gap for manipulative interpretations of these laws to occur on the 
local level. And these interpretations are usually settled according to contin
gencies and the power structure in local society, at the expense of relatively 
weak groups or interests. Confrontations between different interests and 
political powers, central and local, have been avoided and the legitimacy of 
the political system maintained without too evident tensions. Already weak 
and marginalised groups have tended to become even more marginalised. 

A big obstacle for co-ordination and effective collaboration between differ
ent concerned administrative actors within the refugee reception system has 
been the lack of political intervention and interactions between overall poli
tical parties at the local arena. The ability of the civil servants to bridge the 
different structures with different gaols and interests is limited. It is only 
through political means at the political level that co-ordination and effective 
collaboration between different organisational bodies effectively can be 
achieved. Interest for such interaction has, overall, been shown to be limited. 
Political actors seem partly to have a coincident interest in playing down 
immigrant and refugee issues. A consequence has been that immigrant poli
cy and refugee reception goals and activities have come to be isolated from 
other political and social issues. Local immigrant policy has been margi
nalised and a suitable, purposeful and effective implementation has to the 
same degree been obstructed. 
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The aim of any political policy is either to create a change or to maintain a 
mode of status quo. The purpose of immigrant policy is altering the situation 
of immigrants so that they will get the possibility, on equal terms with the 
Swedish population, to affect their way of life and participate in common 
societal affairs. Short-sighted political standpoints, grounded on sporadic 
opinion polls and elector barometers, have caused serious long-term social 
consequences. A direct consequence of 1990s political apathy and indiffer
ence in relation to immigrant policy, is that both immigrant policy and immi
grants have become the hostages of the ruling power structure in society. 
Immigrant policy has more been characterised by political declarations than 
by practical results, more by formalities than by concretely detailed direc
tives, and more by general measures than by individually adapted considera
tions and support. This has also come to increase segregation, stigmatisation 
and racialisation. The goals of immigrant policy can not be achieved without 
identifying and defining factors counteracting these same goals, with corre
sponding obstacles for a successful implementation. The refugee reception at 
the local municipality level is imbued with problems and challenges that can 
not be solved without putting them on the political agenda. It is an imaginary 
to believe that the work with refugees' integration can be achieved through 
institutional, organisational and administrative measures alone. 

Despite what I have mentioned above, and from a comparative point of 
view, Sweden still has had some of the most generous and human refugee 
and immigrant policies in the world. A country of less than nine million 
people has received a large number of refugees and migrants over the last 25 
years. Immigrants, on the other hand, have contributed to economic growth 
and a demographic balancing of the country's steadily ageing population. 
Immigration has during a short historical period changed an almost ethni
cally homogeneous Swedish national state into a multicultural country. Thus, 
even though immigrants in Sweden can do little today to influence Swedish 
politics and the Swedish society, they still, however, represent an enormous 
demographic, social and cultural potential and a significant political force for 
how the future of this country will be shaped. 
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