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Förord 

Under de första åren är det kommunala flyktingmottagandet den 
viktigaste introducerande ramen för flyktingar till deras nya samhälls-
och arbetsliv i det svenska samhället. Flyktingmottagandets organisering 
och verksamhet är avsedd att sätta igång en ytterst omfattande, 
kontinuerlig och komplicerad integrationsprocess. Föreliggande studie är 
en liten insats för att belysa vissa av mottagandets organisatoriska och 
funktionella aspekter. Studien har utarbetats inom ramen för "Nordiska 
komparativa studier av flyktingmottagande", ett omfattande komparativt 
projekt om flyktingpolitik och integrationsfrågor i de nordiska länderna, 
initierat av före detta Nordiska ministerrådet och för Sveriges del 
finansierat via anslag från Arbetsmarknadsdepartementet och Utrikes
departementet. Särskilt vill jag tacka projektledaren Carl-Ulrik Schierup 
som gett mig möjlighet att delta i projektet. Särskilt mycket vill jag tacka 
också Lars Göran Karlsson som tillsammans med Calle har gett mig 
konstruktiv och värdefull vägledning, synpunkter och språkgranskning. 
Ett varmt tack till Store Långström, Lasse Jacobsson, Inga-Britt Nilsson 
och Lena Södergran för betydelsefulla synpunkter på rapportens sak
innehåll. Till intervjuade politiker och Ijänstemän på Invandrarbyrån, 
Invandrarnämnden, Arbetsförmedlingen, ABF, Svenska Röda Korset, 
Bosniska föreningen och Socialtjänsten står jag i tacksamhetsskuld. De 
har generöst öppnat sig själva och ställt sig till förfogande. Utan deras 
samarbete skulle denna undersökning inte ha kunnat genomföras. Jag vill 
särskilt nämna Carin Stiberg, Inga-Lill Näsman, Sigbritt Normark och 
Stewart Rautio. 
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Inledning 

I september 1992 fick Sverige det tyska Carl Bertelsmann-priset för att 
den svenska integrationspolitiken ansågs vara en förebild för europeisk 
invandrarpolitik. Denna politik har samtidigt aldrig tidigare utsatts för så 
öppen och skarp kritik i Sverige som under 1990-talet. Utvecklingen kan 
ha influerats av dels faktorer som direkt har att göra med invandrings-
och invandrarpolitiken och dels har att göra med den allmänna politiska 
och ekonomiska utvecklingen i Sverige under denna period. Som konse
kvens av politisk turbulens och krig inte minst i f. d. Jugoslavien sökte 
sig ett stort antal flyktingar till Sverige.1 Detta skedde under en tid som 
var präglad av lågkonjunktur, hög arbetslöshet samt nedskärningar i 
välfärdssystemet och dess verksamhet. Det gav näring åt en högmäld 
främlingsfientlighet och rasism på inte minst det politiska planet. Men 
även i den allmänna debatten uttrycks främlingsfientliga åsikter oftare än 
tidigare. Det nybildade partiet Ny demokrati fick hela 6,7 procent av 
rösterna i valet 1991 och fick därmed ett antal platser i riksdagen på basis 
av ett explicit främlingsfientligt anti-invandrarprogram. Den ökade 
diskrimineringen gjorde det ännu svårare för personer med invandrar
bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Många av Sveriges nya 
invånare har därför tvingats leva i politisk, geografisk, socialt och ekono
misk segregation. Många har också tvingats att leva på socialbidrag och 
sedan utpekats som slöa och bidragsberoende. Under de senaste 
årtiondena har Sverige genomgått politiska och ekonomiska förändringar. 
Förändringar har också präglat den svenska invandrings- och 
invandrarpolitikens organisatoriska, principiella och operativa mål. Det 
är därför angeläget att även om flyktingmottagandets insatser, som en 
statligt finansierad och kommunalt organiserad verksamhet, är mycket 
viktiga, bör detta ses mot denna bakgrund. Flyktingmottagander har 
dock i sig blivit ett objekt för ett stort antal undersökningar. Detta har 
skett som en del av den debatt som blev allt intensivare i böljan av 1990-
talet om hur man skall ta emot flyktingar och invandrare. 

Syftet med föreliggande undersökning är att kartlägga och diskutera 
Umeå kommuns flyktingmottagande, dess organisering, målsättningar, 
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verksamhet och en del faktorer som har påverkat dessa tre aspekter 
under främst perioden 1996-1997. De återvandringsfrågor som har 
aktualiserats under de senare åren av denna period i samband med 
ankomsten av bosniska flyktingar utgör också en viktig del i undersök
ningen. 

Betydelsefulla frågor är: Hur ser flyktingmottagandets organisa
tionsstruktur ut och vari består den? Vilka konsekvenser har denna 
struktur vad avser organisationens verksamhet och målsättningar?. 
Viktigt är naturligtvis att vara medveten om att flyktingmottagandets 
verksamhet är beroende av flera olika berörda myndigheters organisa
tionsstruktur och verksamhet. Detta leder i sin tur till att en "lyckad" 
verksamhet blir helt beroende av alla dessa myndigheters samarbete 
och samordning av respektive operativa delmålsättningar, inom ramen 
för en helhetsbetonad och övergripande målsättning. Organisationer är i 
viss mening medel för att uppnå uppställda mål. Av vikt i samman
hanget är den grad till vilken uppställda mål är klart formulerade och 
operationaliserade, med tanke på att de skall vara vägvisande för 
ansvariga handläggare. Klara målsättningar är styrande och legitime
rande samt bidrar till bättre resultat och tydligare utvärderingskriterier.4 

Alla målsättningar är dock inte så explicita eller entydiga. Många är 
komplexa, diffusa och föränderliga, vilket gör de svåra att definiera och 
kriterierelatera. 

Studiens material grundar sig i första hand på de intervjuer som jag 
genomförde under 1997 med politiker och tjänstemän i Umeå kommuns 
invandrarbyrå, invandramämnd, socialljänstkontor (södra och norra), 
arbetsförmedlingen, Svenska Röda Korset, ABF och företrädare för 
Bosniska föreningen.5 Intervjuerna har varit öppna men i vissa fall halvt 
strukturerade för att kunna spåra vissa problemområden inom flykting
mottagandet i kommunen. Jag har också använt mig av sekundära 
källor, invandrarbyråns dokument samt skrivelser och annan relaterad 
litteratur. Under de föregångna åren har invandrarbyrån i Umeå 
kommun bestått av följande enheter: administration - ekonomi och pla
nering, flyktingmottagning, invandrarservice (individservice, utbild
ning/informationsverksamhet och förening/fritid/kulturverksamhet) 
samt tolkförmedling. Denna studie är begränsad till kommunens flyk
tingmottagande. Undersökningen är en del av det Bosniska flykting
projektet som IMER-forskargruppen vid Umeå universitets sociolo
giska institution driver i samarbete med andra forskargrupper i Norden, 
med stöd från Nordiska Ministerrådet och nationella forskningsråd. 

Flyktingars integration är en process som betingas av ett stort 
antal villkor. Denna process påverkas i olika grad av såväl flyk
tingens egna förutsättningar som flyktingmottagandets verksamhet 
och arbetsmetoder samt av de allmänna politiska, sociala och eko
nomiska strukturerna och dess utveckling. Man bör komma ihåg att 
den kommunalt organiserade flyktingmottagningen under introduk
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tionstiden, vilken i genomsnitt beräknas till 18 månader, är en 
viktig fas i relation till flyktingars integration i samhället. 

Det kommunala flyktingmottagandet täcker olika former av sam
hällsservice och är därför beroende av olika myndigheters verksamhet 
och resurser. Detta kräver såväl principiell som praktisk samordning av 
olika insatser hos dessa myndigheter. Oavsett vilka intentioner de har så 
återspeglar dessa berörda parters verksamhet hur allmänna invandrar-
och flyktingpolitiska mål omsätts i praktiken. 

Den teoretiska utgångspunkten i denna undersökning handlar inte 
om de formella besluten kring flyktingmottagandets organisering och 
verksamhet. Utan studien handlar snarare om hur det kommunala flyk
tingmottagandet i bemärkelsen organisationsstruktur, dess målsätt
ningar, verksamhet och formella ansvarsstrukturer och nätverk hos de 
berörda myndigheter och organisationer. Dessa aktörer förblir de vik
tigaste länkarna för hur politiken till slut ser ut i praktiken.6 

I ett implementeringsperspektiv innebär det kommunala självstyret 
ett betydande utrymme för kommunala myndigheters egna tolkningar 
och tillämpningar av centralt fattade politiska beslut, i relation till 
lokala politiska, organisatoriska och ekonomiska forutsättningar, per
spektiv och prioriteringar. Ändå tycks det som att politiska mål och 
prioriteringar kunnat förskjutas, genom mer eller mindre sofistikerade 
kontrollmekanismer. Sabatier och Mazmanian (1979) menar att poli
tiska programs implementering påverkas av hur pass klart de politiska 
programmen eller målen är formulerade, om målen bygger på en teori 
om orsak och samverkan, om ansvariga för målens förverkligande får 
tillräckliga befogenheter och ekonomiska resurser för genomförande, 
om stöd föreligger från berörda politikers och tjänstemäns sida samt om 
målen inte står i konflikt med andra samhälleliga mål och program. En 
förutsättning man pekar på är också om de politiska besluten accepteras 
eller åtminstone inte motarbetas på 'bottom-level' samt att de har stöd i 
målgruppen, bland massmedier och andra berörda intressegrupper. 
Denna 'top-down'-analys tar i teorin också hänsyn till rådande eko
nomiska och sociala förutsättningar för politiska besluts imple
mentering.7 Jan-Erik Lane (1983) pekar däremot på en komplikation 
med denna typ av 'top-down'-analys: "If implementation means inter
action 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 implemen
tation process too rationally,8 Analys av beslut och tillämpning utifrån 
ett åtskiljande av beslutsfattare och verkställare är problematisk efter
som det i praktiken kan vara svårt att åtskilja dessa. Rollen som 
beslutsfattare och verkställare kan spelas av en och samme aktör.9 
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Politisk analys måste därför inkludera organisationsanalys. Rothstein 
(1991) menar t.ex. att "om politik är organisation, så är givetvis också 
organisation politik."10 Detta leder till att en skarp gräns mellan politik 
och organisation bör ifrågasättas i varje analys av politiska programs 
'input' och 'output'. Politiska beslut, till inriktning och innehåll, 
förbereds och formuleras av respektive berörd offentlig förvaltning 
innan demokratiska församlingars beslutsfattande. Många gånger är det 
svårt för politiker, som ofta inte är tillräckligt sakkunniga om verksam
hetsområdet ifråga, att på ett konkret plan kunna motsätta sig förslag 
från expertis och särskilt sakkunniga. Beslut går inte alltid uppifrån och 
ned. Ibland är fallet det omvända. Starka intressen kan bedriva 
lobbying, utnyttja personliga kontakter, verka genom opinionsbildning 
o.s.v. Dessutom kan politiska reformer sällan formuleras utan hänsyn 
till berörda förvaltningars behov, kompetens, lojalitet och resurser.11 

Åtgärder som har syftat till att förstärka demokrati på lokalt plan 
genom att lägga beslut nära berörda människor, t.ex. genom s.k. 
generella ramlagar, tenderar att leda till komplicerade situationer.12 

Ramlagar och vagt formulerade kompromisslösningar döljer att det 
finns inbyggda konflikter mellan olika politiska aktörer i centrala makt
positioner. Konflikterna förflyttas härgenom till de lokala politiska 
aktörer som kan antingen 'låta bli' eller omformulera den centralt 
beslutade politiken. Maj one och Wildavsky uttrycker: "Policies are 
continuously transformed by implementing actions that simultaneously 
alter resources and objectives /.../It is not policy design but redesign 
that goes on most of the time /.../Implementation is evolution /.../ When 
we act to implement a policy, we change it."12. 

Politikens implementering sker i själva verket under ett oräkneligt 
antal okända förhållanden, vilket begränsar möjligheten till total plane
ring, styrning och/eller kontroll ('Grand planning theory'). 

I Sverige får riksdagen eller politiker inte bestämma hur en förvalt
ningsmyndighet hanterar sin myndighetsutövning eller rättstillämpning. 
Tjänstemännens främsta lojalitet är knuten till rättsordningen, inte det 
politiska systemet.14 Olof Petersson (1998) menar samtidigt att det 
konstitutionella systemet inrymmer många möjligheter för politiker när 
det gäller att kunna påverka förvaltningars myndighetsutövning. 
Lagstiftning och normgivning är fundamental i en demokratisk sam
hällsordning, men det är orealistiskt att tro att man genom detalj
reglering kan styra komplexa förvaltningsorganisationer. Därför har 
ramlagar och resultatstyrning i ökande grad kommit att tillämpas, 
medan tillämpningsreglerna har överlåtits på förvaltningsmyndigheter 
och kommuner. Tjänstemän och kommunalpolitiker anpassar tillämp
ningen av offentlig politik till lokala villkor av skilda slag.15 I ett 
implementeringsperspektiv innebär det kommunala självstyret ett 
betydande utrymme för kommunala myndigheters egna tolkningar och 
tillämpningar av centralt fattade politiska beslut, i relation till lokala 
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politiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar, perspektiv 
och prioriteringar. Den kommunala autonomin är viktig i samman
hanget men den har sina begränsningar. Detta gäller i första hand de 
verksamhetsområden som nästan helt är beroende av varierande årliga 
statsbidrag. På inget sätt handlar detta om att staten eller dess verk har 
(eller vill ha) detaljstyrningsmöjligheter. Problematiken kan helt enkelt 
sammanfattas med att det ofta saknas klara riktlinjer och att implemen-
teringen sker av flera aktörer som har egna målsättningar, arbetsrutiner, 
finansiella begränsningar etc. 

I detta sammanhang är 'street-level bureaucracy '-perspektivet också 
av analytiskt intresse. Gräsrotsbyråkratin i form av handläggande 
tjänstemän och deras agerande 'i frontlinjen' och i direkt kontakt med 
berörda målgrupper spelar en viktig roll i implementeringsprocessen, i 
relation till graden av professionalism och kompetens, förmåga att 
utnyttja handlingsfrihet och eget beslutsutrymme, ideologiska beting
elser, stress, personliga relationer, fördomar etc. I ett klassiskt arbete 
menar Lipsky (980) 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. "16 Från Lipskys 
perspektiv fattas de viktigaste besluten av de tjänstemän som befinner 
sig längst ner i den organisatoriska hierarkin. 'De som vet bäst' och 
som har erfarenheter från gräsrotsnivån tenderar att omdefmiera ålagda 
uppgifter. Samtidigt har politikerna alltid en möjlighet att indirekt 
kunna på något sätt påverka de som arbetar på gräsrotsnivån genom att 
klarare definiera verksamhetens inriktning och innehåll, resurser, till
delning o.s.v. 
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Umeå kommun: en fallstudie 

Umeå är en av de kommuner i landet som befolkningsmässigt växer allra 
mest. En snabbt växande universitetsstad är attraktiv för såväl invand
rare17 och flyktingar.18 Umeå kommun hade 1996-1997 kring 102 500 
invånare. Det är Norrlands största kommun befolkningsmässigt.19 Umeå 
universitet är en av kommunens största arbetsplatser med ca 3 700 an
ställda. Antalet studenter vid universitetet uppgick till över 25 000 (varav 
1 600 forskarstuderande).20 Kommunen (8 999 anställda), landstinget (7 
227 anställda) samt universitetet är de största arbetsgivarna inom den 
offentliga förvaltningen. Det finns dock vissa industrier som Volvo last
vagnar AB, Umeverken (1 620), Posten (573), SCA Packning Obbola 
(407), Pharmacia (300) etc. Men Umeå är mest känd som centrum för 
administration, service, kultur och utbildning. Detta kan vara bra förut
sättningar för kommunen att erbjuda goda möjligheter till olika slags 
utbildningar och kompletterande kurser som behövs för flyktingar efter 
introduktionstidens mer eller mindre standardiserade SFI. Det har däre
mot visat sig att Umeå kommuns arbetsmarknad inte varit bra för 
invandrare och flyktingar. Den öppna arbetslösheten bland invandrare i 
kommunen var tre gånger större än den totala öppna arbetslösheten i 
kommunen under 1996 1 trots att, enligt SAFIR-projektets delrapport, 
utomeuropeiska arbetssökande prioriteras i arbetsmarknadspolitiska åt
gärder i större utsträckning än svenska arbetssökande.22 Den av olika skäl 
begränsade arbetsmarknaden för invandrare och flyktingar har lett till att 
en viss "etnisk arbetsmarknad" böljat ta form. 

Idén om invandrarverksamhet kom, i böljan av 1970-talet, från 
Umeå universitetsstudentkår och studieförbundet Kursverksamheten 
(KV). Syftet var att med råd och information hjälpa invandrare i 
kommunen och gäststuderande vid Umeå universitet. Kommunled
ningen avvisade dock denna idé med anledning av att en sådan verk
samhet kan uppfyllas via socialtjänstlagen och dess verksamhet.23 Tre 
år senare och bara ett år efter riksdagens beslutsfattande om nya rikt
linjer i invandrarpolitiken fick Kursverksamheten ansvaret för att, mot 
en kommunal ersättning, driva invandrarservice i tre år. 1979 beslöt 
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kommunfullmäktige i Umeå kommun att inrätta en kommunal invand
rarbyrå. 

I samband med s.k. "Hela Sverige Strategin"24 har Umeå kommun 
sedan 1985 haft en planerad och organiserad flyktingmottagning. Redan 
1979 inrättades en invandrarnämnd. Samma år inrättades också en 
kommunal invandrarbyrå, med uppgift att ge olika slags service till 
berörda invandrare och flyktingar. Utåtriktad informationsverksamhet 
lades också på invandrarbyråns ansvar. 1985 tog kommunen emot 305 
flyktingar, 1987 och 1990 gick antalet ner till 207 respektive 154. 
Sedan böljade antal flyktingar som kommunplacerades i Umeå öka igen 
enligt följande; 1991 (203), 1992 (228), 1993 (264) och 1994 (339). 
Efter 1994 böljade antalet flyktingar minska successivt. Under de 
senaste åren har antalet flyktingar som anlänt till kommunen varit 
mindre än 100 flyktingar årligen. 

Man kan grovt indela invandrarbyrån i två verksamheter. Den ena 
sysslar med de allmänna invandrarpolitiska målen och ger service till 
kommunens invånare, invandrare och infödda, vad gäller information, 
råd, kontakthjälp med olika myndigheter, tolkförmedling, arbete mot 
rasism, kultur och föreningsliv, främlingsfientlighet etc. Den andra 
verksamheten fungerar som en flyktingmottagning som har ansvar för 
flyktingars samhällsintroduktion under den första tiden (18 månader i 
snitt efter kommunplaceringen). Verksamheten omfattar bosättning, 
information, introduktionskurs, SFI-utbildning, barnomsorg etc. 

På flyktingmottagningen arbetar en vaktmästare som ger informa
tion om praktiska frågor i svenska bostadsområden. En mottagar-
handläggare ansvarar för koordination med SIV, planering för mot
tagandet av nyanlända flyktingar till kommunen, planering för genom
gångsbostäder eller hyrning av bostäder, lån (CSN) för hemutrustning 
samt råd vad gäller praktiska frågor under de första dagarna efter 
kommunplaceringen. Här arbetar också tre handläggare som ordnar 
folkbokföringen av de nya flyktingarna, ordnar kontakter med social
tjänsten och andra berörda myndigheter vid behov, ger samhällsinfor
mation samt råd och stöd i diverse frågor. I denna fas utgör det kurativa 
arbetet en stor del. Under tiden upprättar man individuella 
introduktionsplaner och ser till att man böljar sin SFI- utbildning, 
slussar ut barnen i lämplig barnomsorg och skolpliktiga barn i vanliga 
skolor eller förberedande klasser. Utöver dessa har handläggare 
ansvaret för ekonomiska frågor. 

Flyktingmottagningens organisation är funktionellt sett starkt knuten 
till andra myndigheters verksamhet. Vissa samarbetsinsatser kan 
behövas i mycket tidigt skede. Andra behövs successivt under introduk
tionstiden. Samarbetet med t. ex. Socialtjänsten omfattar äldre, barnom
sorg, ungdomsfrågor och andra relaterade sociala frågor. Andra 
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parter är Skolkontoret vad gäller SFI- utbildning, förberedande klasser, 
Arbetsförmedlingen vad gäller arbete och praktik, Landstinget 
angående sjukvård o.s.v. 
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Den lokala politiska 
verkligheten 

Under undersökningens period var Invandrarnämnden det politiska organ 
som hade det politiska ansvaret för invandrar- och flyktingpolitiken i 
Umeå kommun. Detta ansvar var reglerad enligt ett reglemente som var 
fastställt av kommunfullmäktige 1992 och reviderat 1994. Reglementet 
tydliggör att nämnden ansvarar för flyktingars och invandrares introduk
tion, mottagning och integrering samt dess egna arbetsprocedurer, sam
ordning med andra kommunala organ och rapportering till kommun
fullmäktige om verksamheten och relaterade ekonomiska frågor.26 

Nämnden bestod av 7 ledamöter och lika många ersättare. Efter valet 
1994 utgjorde representanter för socialdemokratiska partier majoriteten 
(4 ledamöter inklusive nämndens ordförande). Resten (3 ledamöter) är 
delat mellan folkpartiet (vice ordförande), centerpartiet och vänster
partiet. Moderata samlingspartiet har en ledamot i nämnden som 
ersättare. Nämnden har ett presidium (består av invandrarbyråns chef, 
invandrarnämndens ordförande och vice ordförande). Man har ett 
sammanträde varannan månad. Presidiet diskuterar och förbereder de 
ärenden som nämnden skall ta ställning till i dess ordinarie möten. 
Presidiets förberedande av ärenden anses vara ett rationellt sätt att skapa 
underlag för invandrarnämndens beslut. Formellt är det upp till enskilda 
ledamöter om de kan och vill besöka, diskutera och följa presidiets 
verksamhet i den mån de har tid och intresse för det. Detta förekommer 
emellertid sällan. Av invandrarbyrån får nämnden både skriftlig och 
muntlig information om byråns verksamhet och andra viktiga aktuella 
frågor. 

Ingen ledamot i invandrarnämnden sitter i kommunstyrelsen samti
digt. Däremot finns det en politiker som sitter i fullmäktige som också 
sitter i invandrarnämnden. Men det finns ingen som sitter i andra 
kommunala ledande organ som också sitter i invandrarnämnden, vilket 
gör att det blir ett glapp mellan invandrarnämnden och den politiska 
ledningen i kommunen, invandrarnämnden är inte heller representerad i 
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andra politiska nätverk i kommunen. 

Jag vet att det förekommer ordförandeträffar i de tunga politiska 
nämnderna och där är inte jag med, men jag har försökt att fa vara 
med. Men de tar inte kontakt med mig (Intervjuad ledamot i Invand-
rarnämnden 2). 

Detta innebär bl. a. att Invandrarnämnden inte har stora möjligheter att i 
god tid samordna och koordinera dess arbete och resurser med andra 
nämnder. Det innebär också att man från nämndens sida inte kan upp
märksamma viktiga frågor som angår en del av kommunens invånare. 
Detta sker trots att verksamhetsområdet som nämnden ansvarar för 
angår också andra nämnder.27 

Trots att invandrarnämnden, formellt, har befogenheter att fatta 
beslut om sin budget och vilka verksamheter inom den budget som 
Kommunfullmäktige anvisat och de medel kommunen får från SIV för 
att bedriva flyktingmottagningen, så har oklarhet funnits kring 
nämndens ansvar, uppföljning och dess kontroll.28 En politiker konsta
terar att invandrarnämnden inte har status att fatta beslut. 

Ja, vi har ingen riktig status att ta beslut /.../ formellt sett så har vi 
inte rätt att göra det om jag förstått det rätt. Ingen hade klart för sig 
hur det hela fungerar tyckte jag när jag var där en gång, alltså vem 
som har sista ordet. Det är stadgeoklarhet såsom jag har förstått det. 
Det är en liten nämnd och det ska inte vara för många helt enkelt, 
invandrarnämnden griper in i flera olika nämnder redan /.../ kanske 
därför (Intervjuad ledamot i Invandrarnämnden 4). 

Problematiken som beskrivs ovan kan bero på: 
• Oklarheter inom den politiska ansvarsfördelningen mellan 

invandrarnämnden och Kommunstyrelsen. 
• Invandrarnämndens verksamhetsområden angår andra tunga 

nämnder. Nämndens kompetensområde griper in i andra nämn
ders. Nämnden kan/får inte fatta beslut om en verksamhet som 
ligger inom andra nämnders kompetensram. Samtidigt som 
andra nämnder inte har klara konkreta uppdrag om de åtgärder 
som måste vidtas för att hjälpa flyktingar och invandrare. 

• De attityder om flykting - och invandrarverksamhetens natur 
som man framhåller i kommunen. Intresset för denna verksam
het är, enligt mina intervjuade, begränsat bland politiska partier 
i kommunen. 

• Problem av ekonomisk natur. Invandrarnämndens resurser 
består i större del av statliga bidrag. Detta bidrag är varierande 
från år till annat beroende av det antal flyktingar som tas emot 
i kommunen. 

• Man har vid olika tillfallen försökt att skapa samarbetsrutiner 
genom att nämndens presidium tagit initiativ till att bjuda in 



Den lokala politiska verkligheten 13 

andra berörda nämnder och diskutera och informera varandra 
om gemensamma frågor. Men det har inte gett märkbara resul
tat. Det bristfälliga samarbetet har varit ett hinder för att 
utveckla och förbättra flyktingverksamheten. Detta är ett gene
rellt problem som präglar även andra kommunala verksamheter 
påpekar en informant. 

Jo, det är inget tvivel, men det här är inte något unikt mellan invand-
rarnämnden och /.../ utan det finns ju ett revirtänkande i kommunen 
som är ganska utpräglat inte bara riktat mot oss utan över huvud 
taget mellan olika sektorer i kommunen finns det ett revirtänkande 
(Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

Orsaken är inte bara teknisk, d.v.s. att det handlar om organisatoriska, 
juridiska, ekonomiska eller kommunikativa svårigheter. Det finns också 
politiska betingelser på det lokala planet. I Umeå kommun saknar 
invandrarpolitiken i allmänhet och flyktingverksamheten i synnerhet ett 
tydligt politiskt engagemang. Det salmas visioner, referensgrupper eller 
arbetsgrupper inom partier. 

Nej, du menar då om man tänker sig att /.../ partiet i fullmäktige 
eller kommunstyrelsen skulle ha några visioner om invandrarpolitik 
i Umeå? Nej, det har jag inte upplevt. Jag tycker det är vi som 
tänker som sitter i invandrarnämnden (Intervjuad ledamot i Invand-
rarnämnden 2). 

Partiet är passivt och intresset är lågt. 

Nej, jag tycker att mina partikamrater lyssnar för lite /.../. Man 
skulle önska att mer intresse fanns. Lite mer visioner. Sen är det lite 
konstigt att vi som sitter i invandrarnämnden inte är mer efter
frågade inom partiet att berätta om invandrarpolitik i Umeå. Vad vi 
gör och vilka som bor här, hur tar man tar emot dem, hur arbetar vi, 
det finns heller inte något intresse för. Jag vet inte vad dom har på 
sina program när dom har sina föreningsmöten /.../ jag är besviken 
på mitt parti som inte intresserar sig mer för dom här frågorna 
(Intervjuad ledamot i Invandrarnämnden 2). 

Hur resonerar man inom ett parti om flykting- och invandrarfrågor i 
Umeå? 

Ja, jag säger till mitt eget parti att det är en lågprioriterad fråga. Det 
är inget man gör politisk karriär på /.../ att syssla med flyktingfrågor 
på lokal nivå. Partiets politiska handlingsprogram lokalt, där är inte 
ens ordet invandrare nämnt där vilket jag påpekat /.../ Ofta är det så 
att tunga nämnder som byggnadsnämnd, skola, socialförvaltning 
/.../ där sitter också ordförande eller andra ledamöter vilket parti 
dom än kommer från sitter också i fullmäktige, men den kopplingen 
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har inte invandrarnämnden. Vi har inte den kanalen till kommun
fullmäktige, utan det är mycket information vi aldrig får som också 
kan beröra invandrare. Och jag som är fritidspolitiker har ett annat 
arbete att sköta också. Jag kan inte ta ledigt hur som helst från mitt 
arbete /.../ Jag tycker att invandrarfrågorna i kommunen är lågt 
prioriterade, dom är inte så viktiga (Intervjuad ledamot i Invandrar
nämnden 2). 

Invandrarpolitiska handlingsprogrammet i Umeå kommun som antogs i 
invandrarnämnden och fastställdes i kommunfullmäktige 1993 och vars 
syfte var att förankra de övergripande invandrarpolitiska målen jämlik
het, valfrihet och samverkan, att främja samarbetet mellan olika 
kommunala organ genom gemensamma åtgärder och genom åtgärder 
och delmål inom respektive förvaltning, var mycket generellt formu
lerad. Speciellt vad gäller vilka åtgärder varje nämnd skall vidta. 
Programmet redovisar inte heller hur dessa åtgärders genomförande 
skall se ut etc.29 En av orsakerna, enligt en informant, är att politiker 
och administratörer i Umeå kommun aldrig riktigt accepterat att 
invandrarpolitiken kräver kompensatoriska säråtgärder. Man har tyckt 
att sådana säråtgärder ska man inte ha. 

När vi diskuterar /.../ tar upp kompensatoriska säråtgärder som vi 
tycker är viktiga då möter vi på patrull, för då tycker andra det här är 
inte så viktigt, va. Vi diskuterar äldres situation och då säger dom att 
äldre invandrare är så fa jämfört med den här stora gruppen 
svenskar. Det är småpotatisar (Intervjuad företrädare för Invandrar
byrån 1). 

Utifrån sina intryck om det allmänna politiska, ekonomiska och sociala 
läget som invandrare befinner sig i säger en politiker att orsaken till 
passiviteten bland de politiska partierna kring invandrar- och flykting
frågor kan vara att det är en oorganiserad och svag grupp. 

Det här är en av många svaga grupper i samhället. De kan inte göra 
sin stämma hörd /.../ Jo de kan om de bara tog sig samman och 
vågade och lärde sig systemet. Då skulle det bli en helt annan kraft i 
dom här frågorna. Invandrarna själva, om de skulle engagera sig i 
det politiska system vi har /.../ gå och rösta /.../ det är det första 
(Intervjuad ledamot i Invandrarnämnden 2). 

Det är otvivelaktigt en mycket viktig faktor att det rör sig om en 
svagare grupp i samhället och i det politiska livet. I detta sammanhang 
bör påpekas att invandrarnas delaktighet i politiska val är vanligen 
mycket lägre än befolkningen i övrigt. Bara 40 procent av röst
berättigade utländska medborgare deltog i valet 1994 (valdeltagandet 
bland svenska medborgare var 84 procent).30 Invandrarnas delaktighet i 
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politiska institutioner är också låg. 7 procent eller 25 ledamöter av 
riksdagens 349 ledamöter är av utländsk ursprung (varav 12 ledamöter 
från Norden, 10 från övriga Europa och bara 3 ledamöter från övriga 
världen). Av landets 13 350 kommunfullmäktige ledamöter finns 1155 
(8.7 procent) ledamöter med invandrarbakgrund. Dessa värden skall ses 
mot bakgrund av att röstberättigade invandrares andel i riksdagsval var 
11.4 procent och 16 procent i kommunalval.31 Men denna faktor kan 
bara delvis förklara den politiska passiviteten gentemot invandrar- och 
flyktingfrågor i kommunen. Politiskt, institutionellt och i praktiken har 
dessa frågor inte fått stor uppmärksamhet i kommunen. De glöms ofta 
bort och finns inte på dagordningen. 

Svårigheterna är att invandramämnden glöms bort i kommunen. Det 
är ibland som om man inte fanns. Flera gånger när det varit projekt 
på gång där kommunen haft anledning tycker vi att ta med invand
ramämnden så har man glömt bort oss. Nu t. ex. var det här ung
doms /.../ BRÅ har gått ut och talat om att det är problem med 
ungdomar på stan. Kommunen har då bestämt att man ska starta en 
typ av ungdomsråd för att man med dom ska diskutera hur man ska 
kunna lösa de här tråkigheterna med bråk på stan. I den politiska 
styrgrupp som tillsatts sitter det folk från kulturnämnden, social
nämnden och från fritidsnämnden. Men det som hade varit naturligt 
att sätta politiker i från invandramämnden, det tänker man inte på. 
Varför vet vi inte /.../. Så vi för nästan alltid en kamp för att få vara 
med att fa belysa dem vi har skyldighet att ta ansvar för i kommunen 
/.../. Många, många gånger struntar man i att konferera med oss 
eller alls ta med oss i de saker som faktiskt direkt berör invandrare 
(Intervjuad ledamot i Invandramämnden 3). 

Det är ett fenomen som också har påverkats av invandrings- och flyk
tingpolitikens stora drag på det centrala planet. Under de senaste åren 
har asylpolitiken skärpts med motiv och förvirrande signaler som domi
nerats av s.k. konventions och de-facto flyktingar samt att asylsökande 
består av mest ekonomiska och lyckosökande människor. Människor 
som inte har avslöjat sitt riktiga identitet utan talat osanning om sitt 
ursprung och orsaker som lett dem till att fly och lämna sina hemländer, 
att Sverige inte kan ta emot alla som söker sig hit etc.32 

Statsmakten inte lämnar klara besked om hur invandrarpolitiken 
tillämpas så marginaliseras dessa frågor på lokal nivå. Engage
manget och entusiasmen blir minimala. Politiker klarar inte uppgif
ten som de själva inte tror mycket på samt när de saknar starkt stöd 
hos sina partikamrater och väljare (Intervjuad ledamot i Invandrar-
nämnden 5). 



16 Abdul Kadhim 

"Opolitiserade frågor" 

Vid första anblicken ser det ut som om ideologiska betingelser har mini
mal direkt påverkan på invandrarnämnden och dess verksamhet. En poli
tiker säger att betydelsen av partitillhörighets för flyktings- och invand
rarfrågor är liten. 

Det är säkert mycket individuellt. Även om man har samma ideologi 
så kan man komma till olika slutsatser (Intervjuad ledamot i 
Invandrarnämnden 4). 

Frivilligorganisationers arbete och tänkande kan ha påverkat det sätt 
man också hanterar invandrarfrågorna i invandrarnämnden. Vissa poli
tiker anser att dessa frågor som handlar om humanitet och medmänsk
lighet får man inte blanda med politik. 

Invandrarnämnden är inte en nämnd där man polariserar mycket mot 
varandra. Man politiserar inte sakerna utan i nämnden sitter i stort 
sett människor av min sort som har jobbat länge i Amnesty /.. ./.Vi 
har folk som arbetat i olika skilda organisationer som har kommit 
för sitt intresse för invandrarfrågor så det sker nästan aldrig någon 
större konfrontation utan vi diskuterar oss fram. Är det ett bra för
slag så brukar man få igenom det (Intervjuad ledamot i Invandrar
nämnden 3). 

Detta synsätt bekräftas av en annan politiker som är ännu mer klar i 
denna fråga: 

I Invandrarnämnden sitter ju faktiskt människor som är intresserad 
av dom här frågorna naturligtvis, så i kommunpolitiken när det 
gäller en sån här ganska liten verksamhet att man ska kunna vara 
tämligen överens, i kommunalpolitik behöver man inte dra upp 
några stora skiljelinjer tycker jag (Intervjuad ledamot i Invandrar
nämnden 2). 

Generellt sett är många frågor betydligt mindre politiserade i 
kommunalpolitiken än på centralnivå. Ideologiskt betingade diskussio
ner förekommer sällan explicit. Ofta är pragmatiska lösningar med 
minimal partipolitik som präglar det politiska arbetet i den kommunala 
nivå. Detta fenomen har bekräftats av de erfarna politiker som jag har 
tagit kontakt med kring denna specifika fråga. Men att invandrarverk-
samheten är "ganska liten" är en uppfattning som bör tas på allvar när 
man analyserar invandrarfrågorna på det lokala planet. Denna före
ställning av sitt egna politiska område gör det svårare att kunna hävda 
sig på den stora politiska arenan, försvara och utveckla sin egen 
verksamhet. Det skulle inte behöva vara så att invandrar- och flykting-
verksamheten inte är av stor betydelse för den förda politiken på det 



Den lokala politiska verkligheten 17 

lokala planet bara för att denna verksamhet inte är politiserad. Men i 
kombination med tidigare förda åsikter och ställningstaganden i olika 
sammanhang kring invandrarpolitikens målsättningar, organisation och 
verksamhet kan man komma till en annan slutsats. 

Invandrarnämndens beslutsfattandeprocess sker genom att ett för
slag, t. ex. från någon av nämndens ledamöter eller någon tjänsteman 
på byrån, tas upp informellt, behandlas i presidiet innan det diskuteras 
och behandlas på nämndens sammanträden. De informella kontakterna 
mellan presidiets medlemmar förekommer ofta och har en stor bety
delse för deras (sam)arbete i presidiet. Här formuleras förslag och för
bereds viktigare underlag för beslut som presenteras på nämndens 
ordinarie möten. Betydelsen av informella kontakter är att man formu
lerar vissa förslag i en friare atmosfär samt sparar tid med hänsyn till att 
alla invandrarnämndens ledamöter är "fritidspolitiker". Med tanke på 
att alla nämndens ledamöter inte kan eller har samma möjlighet till 
informella kontakter med andra politiker respektive tjänstemän, leder 
till att man på nämnden far "färdiga" formuleringar. Andra ledamöter i 
nämnden har i en mycket begränsad utsträckning möjlighet att påverka 
detta förberedande arbete. 

Därjämte är det många gånger svårt för de som har mindre erfaren
het och är mindre insatta i invandrarfrågor att komma med förslag eller 
argument i dessa relativt komplicerade sammanhang. Ofta är det 
möjligheten att kunna förverkliga dessa förslag, eller underlag för 
beslut, som avgör dess betydelse. Detta gestaltar sig tydligt genom att 
Invandrarbyråns förslag eller underlag för beslut ofta godkänns av 
Invandrarnämnden. 

Nästan jämt far invandrarbyrån förslag bifall tycker jag /.../ Jag 
menar det är ju så att har man inte så stor kunskap om alla delar i 
den här verksamheten, vilket man naturligtvis inte kan ha, så är det 
klart att vi som tjänstemän har väldigt stort inflytande på dom /.../. Å 
andra sidan far vi ju också uppdrag ifrån dom att så att säga bereda 
frågor som dom tar initiativ till, så det är ju inte så att det är ett 
ensidigt utan det finns ett utbyte. De tar upp frågor. Ibland är det 
inte så att det kommer upp den formella vägen att man föreslår utan 
det kan alltså vara underhandsdiskussion och så tar vi tag i det och 
så ser det ut som om det är vårt förslag, men i själva verket så kan 
det vara någon politiker som har initierat det ursprungligen 
(Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

Erfarna och kunniga tjänstemän påverkar Invandrarnämndens arbete. 
Invandrarnämndens ledamöter är inte passiva. Även om kompetensen 
och kunskaperna om invandrar- och flyktingfrågor bland invandrar
nämndens ledamöter är mycket blandade så är dessa fritidspolitiker. 
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Jag måste inse att jag som fritidspolitiker kan inte dom här sakerna 
lika mycket som tjänstemännen, det vore ju nästan barockt att för
vänta sig. Jag har mitt eget arbete att sköta (Intervjuad ledamot i 
Invandrarnämnden 3). 

En politiker misstror totalt idén att invandramämnden kan eller har 
möjlighet att influera det sätt flykting- och invandrarverksamheten 
tillämpas. 

Jag tycker inte att invandrarnämnden har tillräcklig makt för att 
effektivt påverka verksamheten för invandrare (Intervjuad ledamot i 
Invandramämnden 6). 

Politikernas uppföljning av verksamheten i praktiken är inte tillräcklig. 

Nej uppföljningen är lite dålig, vi har fått en enkätundersökning från 
Komrev och det har fatt en att fundera hur uppföljningen egentligen 
fungerar, det är svårt att ha kontroll på det där (Intervjuad ledamot i 
Invandramämnden 4). 

Generellt kan politiker hålla sig informerade om sina ansvarsområden 
genom frågor, föregående mötesprotokoll, meddelanden etc. men de tar 
sällan kontakter med tjänstemän och försöker att lära sig eller skaffa sig 
en insyn om hur verksamheten i verkligheten fungerar. Den främsta 
orsaken till detta beteende enligt mina informanter är att politiker inte 
vill ses som om de försöker att direkt påverka eller styra det konkreta 
arbetet som man genomför på tjänstemannanivån. 

Invandrarpolitikens formulering och målsättningar 

Från böljan blev de invandrarpolitiska övergripande målen också 
kommunens huvudmålsättning.33 Problematiken är att målsättningarna i 
sig blev ett huvudbry för så väl tjänstemän som politiker. De över
gripande invandrarpolitiska målen, jämlikhet, valfrihet och samverkan, 
hamnade i skuggan och blev en form av "ramdokument". Denna uppfatt
ning har sin förankring i att vaije kommunal sektor jobbar inom sitt 
område med dessa frågor för att de ska kunna genomföras. Invandrar-
nämndens uppgift skulle i böljan vara "bevakande" av att andra myndig
heter gör det som måste göras för invandrare. 

Eftersom det inte är klart utsagt vad dom andra ska göra så är det 
väldigt svårt för dom att veta vad dom faktiskt väntas göra. Det här 
är ju, hela den invandrarpolitiska, ända uppifrån det stora gamla 
programmet och ner på lokal är ju ett dilemma /.../ att alltihop är så 
luddigt. Vad är det egentligen? Vad ska vi egentligen göra? Vad 
innebär valfrihet, jämlikhet och samverkan? Jag tycker att det här 
som jag berättar om hur man ser på kommunal politisk nivå tyder 
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alltså på att det inte finns klara riktlinjer varken uppifrån staten och 
ner på kommunala nivån och då är det väldigt svårt för oss på den 
kommunala nivån då är det ju vi nånstans där nere som ska verk
ställa det här luddiga, diffusa. När vi diskuterar kompensatoriska 
säråtgärder som vi tycker är viktiga, då möter vi på patrull, för då 
tycker andra det här är inte så viktigt va. Vi diskuterar äldres situa
tion och då säger dom att äldre invandrare är så få jämfört med den 
här stora gruppen svenskar, det är småpotatisar. Det är dilemmat 
tycker jag (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

Detta synsätt är inte ovanligt bland berörda politiker och tjänstemän. 
Man har försökt att formulera klarare operativa målsättningar. 1995 
antogs ett måldokument för flyktingmottagningen vars syfte var att, i 
samarbete med andra berörda myndigheter, ge flyktingen de nöd
vändiga förutsättningar för att kunna leva och verka självständigt i det 
svenska samhället och att så snabbt som möjligt få bostad, en reguljär 
sysselsättning, goda kunskaper i svenska, en delaktighet i samhällslivet 
för att påverka sin situation och skapa goda etniska relationer. Grund
synen och förhållningssättet för flyktingmottagningen omfattar norma-
litetsprincipen som enligt dokumentet innebär att det som gäller för 
majoriteten av befolkningen skall gälla även invandrare. Man skall 
dock beakta flyktingens speciella behov. Arbetet för och mellan flyk
tingen och berörda skall präglas av samförstånd och samverkan och 
myndigheter skall aktivt samverka för att flyktingen så snabbt som 
möjligt blir självförsöijande. Dokumentet utgör en slags princip- och 
guidedokument för olika introduktionsmoment. Kriterier för att flyk
tingen betraktas oberoende av särskilda samhällsinsatser samt har egen 
försörjning, enligt dokumentet är att ha annan försöijning än social
bidrag (helt/eller delvis). Att ha grundläggande kunskaper om Sverige 
och svenskt liv. Känna till hur samhället fungerar. Veta var man vänder 
sig i olika personliga eller andra frågor som berör flyktingen som 
invånare i Umeå kommun.34 

Handläggande personals roll är att utreda, kartlägga, informera, vara 
stödperson, vägleda, vara samordnare, konsult och hjälpa den enskilda i 
sina kontakter med andra myndigheter. Sammanfattande metodmål är 
strukturerande, normaliserande och Identitetsstärkande. Dokumentet 
påpekar att handläggare skall se "människan och inte flyktingen /.../ 
samt se hela flyktingens situation, medverka till att återupprätta familje
rollen där så behövs /.../ och kunna härbärgera och möta de känslor 
flyktingen kommer med."35 

En granskning som genomfördes av kommunrevisorerna visade att 
dåvarande invandrarpolitiska programmet var oklart och saknade 
konkreta uppdrag eller åtgärder som vaije nämnd hade ansvar för att 
genomföra. Granskningen påpekar också att det saknas tydliga mål 
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samt en klar ansvarsfördelning mellan invandramämnden och andra 
nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i genomförandet 
av programmet.37 

I en skrivelse i november 1996 diskuterades ett förslag av invand
ramämnden om invandrarbyrån och invandramämnden i sin nuvarande 
form skall avvecklas år 1998. Man presenterar ett preliminärt förslag 
för avveckling/överföring av personal och tjänster. I skrivelsen skriver 
man att "scenariot utgår till stor del från de förslag som invandrar-
politiska kommitténs betänkande framlagt i sitt betänkande i Sverige
framtid och mångfalden (SOU 1996:55)" .3S Men det hade funnits 
delade meningar om organisationens form och verksamhetens mål. Som 
en representant för Invandrarbyrån påpekar. 

Aldrig riktigt accepterat den här invandrarpolitiska diskussionen om 
att man har kompensatoriska säråtgärder /.../. Vi arbetar utifrån det 
gamla invandrarpolitiska programmet med valfrihet, jämlikhet, sam
verkan. Det är ju en 1970-tals produkt om man ser på hur den är 
uppbyggd, men den arbetar ju mycket med kompensatoriska sär
åtgärder för dom här grupperna och vi är, bara hela vi är ju en 
kompensatorisk säråtgärd. Men jag har en känsla av att det här 
synsättet har aldrig riktigt förankrats. Man har tyckt att det här är en 
verksamhet som vi inte ska ha (Intervjuad företrädare för Invandrar
byrån 1). 

Detta återspeglar faktumet att Invandrarbyrån som organisation, mål 
och verksamhet inte varit välintegrerad med andra organisationer och 
dess verksamheter i kommunen. 

Flyktingars integration 

Enligt Invandrarpolitiska kommitténs övervägande är integrations
processen de åtgärder som syftar till att uppnå en med den övriga befolk
ningen likvärdig situation i fråga om rättigheter och möjligheter samt att 
utforma åtgärder som syftar till jämlikhet men med friheten att vara 
olik.39 I en annan officiell definition beskrivs integration som "en indi
viduell och samhällelig process".40 På individuell basis handlar det om att 
den invandrade personen lär sig landets språk, skaffar sig allsidig kun
skap om samhället, kommer in på arbetsmarknaden och blir delaktig i 
samhällslivet. Detta innebär naturligtvis inte att individen ska göra sig av 
med sitt modersmål och kulturarv. Betraktad ur ett samhällsperspektiv är 
integration ett förhållningssätt som syftar till att skapa en helhet av 
samhällets mångfald; en helhet som kännetecknas av just kulturell mång
fald, etnisk jämställdhet och ömsesidig respekt och tolerans för varandras 
olikheter. Integration är en ömsesidig process.41 
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Vad innebär det att vara integrerad i samhället? 

För mig innebär det att man accepterar dom lagar som råder i landet, 
att man lär sig landets språk, att man accepterar de regler inom 
arbetslivet som vi har, att man accepterar att barnen går i svensk 
skola, att dom regler som gäller i den svenska skolan och den under
visning som vi vill bedriva i svenska skolan accepteras av föräld
rarna och barnen, att man inte lever i små subkulturer. Jag kan tycka 
t. ex. att det finns invandrargrupper där kvinnorna är ganska för
tryckta. Det är inte bra, det är en segregation, en integration ska 
innebära också att man så sakta böljar omfatta den syn vi har på 
jämställdhet mellan könen men man ska ha rätt att behålla sin särart 
i form av traditioner och då menar jag både religiösa och andra 
traditioner, att man ska ha rätt att låta barnen få lära sig eller behålla 
sitt modersmål så att man kan tala med varandra på sitt modersmål, 
det tycker jag är en mänsklig rättighet (Intervjuad ledamot i Invand-
rarnämnden 3). 

Utgångspunkten för flyktingens integration i samhället, i min infor
mants perspektiv, är flyktingen själv. Här kan man märka en viss 
tendens till ackulturering, d.v.s. anpassning till svenska normer, 
värderingar och språkbruk, samt assimilativ påverkan. Integrations
processen, som bl.a. innebär invandrares möjlighet att bevara sin 
identitet och livsstil, far här en alltför begränsad innebörd. Vad som 
ensidigt fokuseras är flyktingens egen inordning. Man glömmer lätt 
bort att integration egentligen är en komplex, kontinuerlig, mång-
dimensionell och ömsesidig process. 

Jag tycker att vara integrerad, det är att ha dom verktyg som gör att 
man kan leva någorlunda hyggligt i det här samhället, d.v.s. att man 
ska kunna ta sig fram någorlunda med språket. Man ska kunna 
förstå det här samhällets organisation någorlunda så man vet var 
man kan /.../ hur samhället är organiserat någorlunda i alla fall /.../. 
Att man har ett arbete, tycker jag /.../. Det är svenskt att tycka så /.../ 
att ha ett meningsfullt /.../ det behöver ju inte va arbete, man ska ha 
någon meningsfull livsuppgift (Intervjuad företrädare för Invandrar
byrån 1). 

Och för en annan innebär det. 

En person oavsett vilket land den kommer från som har anpassat sig 
till det svenska samhället och har ett arbete, bostad och lever sitt 
eget liv (Intervjuad ledamot i Invandrarnämnden 6). 

Eller. 

En person som behärskar svenska språket, förstår ett svenskt sätt att 
tänka, svenska seder, inte behöver använda dem själv, så man be
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härskar situationer för att undvika missförstånd (Intervjuad ledamot 
i Invandrarnämnden 4). 

Integrationen kan också uppfattas som ett kommunikativt problem som 
gäller framför allt språk och kontakter. 

En del hinder är av ekonomisk natur. Språkbarriären är väldigt vik
tig som också kan utgöra en barriär. Det finns ju fördomar hos 
invandrare mot oss svenskar som kan vara svåra att överbrygga. En 
orsak också till det här är att svenskar och invandrare inte umgås. 
Svenskarna är lite tillbakadragna. Vi arbetar för det första nästan 
alldeles för mycket så vi hinner inte med våra närmaste kanske men 
vi är lite rädda för att släppa in andra människor i våra liv och då 
blir det att man lever ändå bredvid varandra (Intervjuad ledamot i 
Invandrarnämnden 3). 

Inte så sällan identifierar vissa informanter arbetet och självförsörj
ningen med integration. Brist på arbete eller diskriminering som utgör 
hinder för att fa arbete. För en annan informant är största hindret för 
integrationen "brist på arbetsplatser". 

Ja, huvudorsaken att det här problemet finns är att det är brist på 
arbetsplatser /.../. Det är bristen på arbetsuppgifter ute hos företagen 
/.../. Sen far vi inte glömma att arbetsplatsernas struktur också 
förändras från att vara detalj styrd med en chef som talar om det här 
ska du göra och när du gjort det far du komma till mig till att vara 
gruppledd där ledningen har liten insyn och man överlåter mycket 
till alla personer. Det innebär ju också att den kunskap man har 
inom det här arbetsområdet höjs /.../. Oavsett var man kommer från 
och inte hinner hänga med i den utvecklingen hamnar man på 
efterkälken. Om då språket är ett hinder, behöver inte vara men kan 
vara, då hamnar man jobbigt till. Genom att arbetslagen kommer att 
vara mer och mer självstyrande så tror jag man måste jobba väldigt 
mycket med attitydfrågorna och jag vet inte hur man ska komma 
tillrätta med problemet /.../. Att som invandrare inte ha den här 
svenska relationen det gör att det blir svårare i alla sammanhang. 
Därför tror jag personligen att man ska särbehandlas på rätt sätt. I ett 
initialskede är det viktigt, ge speciella resurser och ställa upp för att 
ge så bra start som möjligt (Intervjuad företrädare för SAFIR-
projektet, AF 8). 

Problemet beror, enligt ovan, på: brist på arbetstillfällen, svaga kun
skaper i svenska, invandrarnas och flyktingarnas bristfälliga tekniska 
kunskaper, avsaknad av social kompetens och brist på kontakter. En 
ung politiker menar att hindren mot integrationen kan vara rasism, 
främlingsfientlighet och fördomar. 
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Våra fördomar mot invandrare som vi i Sverige har. Vi ger dem 
ingen chans. Ä ven om personen ifråga har rätt utbildning så har vi 
fördomar. Vi litar inte på människor som kommer från andra länder, 
förmodar jag. Jag har inte själv haft den möjligheten att fa sättas 
inför den situationen men enligt vad jag kan förstå från alla rappor
ter och det man läser i tidningar och här ute i samhället så måste det 
ju vara på det sättet. Annars skulle inte invandrarnas arbetslöshet 
vara så enormt hög jämfört med svenskarnas. Det måste ju ändå 
finnas invandrare med väldigt bra kompetens när dom kommer hit 
(Intervjuad ledamot i Invandrarnämnden 6). 

Hur än den beskrivs, flyktingars integration kräver en positiv särbe
handling som grovt kan delas in i tre olika former: 
• Den första formen (kallas ibland introduktionstiden som tar 

upp till tre år) utspelar sig tiden efter kommunplaceringen, där 
flyktingen ska lära sig svenska, få samhällsinformation, utbilda 
sig eller bölja arbeta. Här finns öronmärkta resurser i form av 
det statliga schablonbidrag som staten ger för vaije mottagen 
flykting i kommunen. Detta bidrag ska täcka en omfattande 
verksamhet som tycks vara nödvändig under den första tiden. 
Efter introduktionstiden och SFI-testet behöver många flyk
tingar särskilda åtgärder för att, på jämlika villkor, kunna 
konkurrera med befolkningen i övrigt. 

• Det andra formen kan handla om speciella kompletterande 
kurser eller utbildningsmoment, arbetsmarknadspolitiska åtgär
der osv. Denna särbehandling finansieras via särskilda statliga 
eller kommunala resurser. 

• Den tredje formen av den positiva särbehandlingen är avsedd 
för såväl invandrare som infödda som har svårigheter på den 
svenska arbetsmarknaden eller har speciella behov för att klara 
sig i det svenska samhälls- och arbetslivet. 

Så gott som alla mina informanter oavsett deras partitillhörighet ger sitt 
stöd för den positiva särbehandlingen under introduktionstiden. Syn
sättet är dock inte detsamma vad gäller hur man tillämpar olika åtgärder 
och hur man driver verksamheten tycker en intervjuad. 

Men vi måste ta lite hänsyn till deras speciella situation, individuellt 
utifrån var och ens behov. Dom har varit med om mycket svåra 
traumatiska händelser, framför allt barnen och då måste man i 
böljan ta hänsyn till det (Intervjuad ledamot i Invandrarnämnden 3). 

Särbehandlingen kan motiveras med att man har ett viss slags handi
kapp. 
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I början måste dom ha hjälp för att kunna komma in i samhället. 
Men sen så ska villkoren vara lika. Man ska ha samma förut
sättningar. Om man ligger på samma utbildningsnivå och har 
kommit in och lärt dig språket o.s.v., då ska man behandlas på 
samma sätt. Men är man handikappad, då ska det vara samma förut
sättningar som för de handikappade svenskarna. Det ska inte vara 
någon skillnad där, för vi särbehandlar dom också för vi måste ju 
hjälpa dom framåt. En blind person t. ex. måste ju fa redskap så han 
kan sköta sitt arbete och fa chansen att komma in. Jag har ju själv 
jobbat med en del blinda personer och dom gör ett fantastiskt arbete 
t. ex. i telefonväxlar, otroligt nog försvinner dessa telefonistjobb 
men det är ett ypperligt jobb för en synskadad (Intervjuad ledamot i 
Invandrarnämnden 6). 

En liberal syn på integrationen saknas inte hos vissa politiker som 
tycker att särbehandlingen är ett nödvändig ont. Den skall vara minimal 
och under en kort period. Sedan är det tiden som läker alla sår. 

Nu kämpar invandrare för att komma in i samhället och fa bli det 
dom ska o.s.v. Jag tycker att det är precis samma sak som att vara 
kvinna när jag växte upp /.../ Min mamma tillhörde den generation 
som inte fick gå i skola. Jag tillhörde den generation som fick ta 
studenten, men inte läsa något som kostade mycket pengar för jag 
skulle ju ändå gifta mig och få barn. Så flickor i min generation blev 
sekreterare eller småskolelärarinnor vilket tog bara två år. Jag blev 
/.../ vilket tog lite längre tid medan pojkar var tandläkare, civil
ingenjörer, arkitekter etc. Vad är nu mina döttrar, jo en är forskare 
och en läser på sin mastersexamen. Det är kanske den här processen 
som invandrare går igenom nu också. Man kanske ska uppmuntra, 
men särbehandling? Ja, språket naturligtvis, men å andra sidan finns 
det massor av svenska barn som har läs- och skrivsvårigheter också 
och dom särbehandlar vi i skolan fast inte så mycket som vi bör. 
Resurserna räcker inte. Särbehandling kan vara kränkande också, 
tycker jag. Man har aldrig kvoterat in kvinnor heller fast man upp
muntrar flickor att bli tekniker, fast det lyckas inte så bra det heller 
fast man gör teknikerklasser ibland för flickor. Att viss särbehand
ling behövs tror jag, men man ska tänka noga för vaije sak man gör 
(Intervjuad ledamot i Invandrarnämnden 2). 

Det ovan speglar också ett "låt gå" politiskt synsätt som också är starkt 
influerat av den ekonomiska faktorn: "resurserna räcker inte". Jämför
elsen mellan flyktingars situation i dagens Sverige och kvinnornas situa
tion och kamp för jämställdhet och lika rättigheter med män under de 
föregångna decennierna i landet är av stort intresse att diskutera längre 
fram i rapporten. Innan dess viktigt peka på att detta tankesätt inte är 
ovanligt även om politiker och tjänstemän inte uttrycker sig explicit som 
det står i den ovan citerade texten. 



4 

Flyktingmottagning i praktiken 

Syftet med introduktionsperioden är att flyktingen får olika nödvändiga 
stödsinsatser för att få grunden för att hon/han kunna ha likvärdiga 
förutsättningar att leva och arbeta i Sverige som landets infödda in
vånare. Nuvarande ordning för mottagande av asylsökande innebär att 
de först tas emot på en utredningssluss så att man kan genomföra asyl
utredning. Efter detta vistas asylsökande antingen hos släktingar och 
bekanta om de så önskar annars är det vanligt att de förs till en av 
flyktingförläggningarna i landet. Under denna period erbjuds asyl
sökande svenskundervisning och annan organiserad verksamhet. Denna 
verksamhet har dock inte fungerat som man hade avsett.42 Om asyl
sökanden beviljas uppehållstillstånd erbjuds denne en bostad i en 
kommun för att, via diverse verksamheter, underlätta flyktingens intro
duktion i samhället. Formellt är flyktingverksamhetens målsättningar 
på det lokala planet avsedd att åstadkomma invandrarpolitikens över
gripande mål. Men vad är det exakt för mål? Hur definieras dem? Det 
finns ingen tvivel, enligt alla mina informanter, att de övergripande 
invandrarpolitiska målen inte är nådda, svåra att åstadkomma och beho
vet av klarare och mer hanterliga målsättningar är stort. 

Invandrarpolitiken /.../ om du tänker på honnörsorden valfrihet, 
jämlikhet, samverkan så uppfyller vi inte dom (Intervjuad ledamot i 
Invandramämnden 2). 

Dessa mål är dessutom långt från att vara tydliga för de flesta intervju
ade politiker och tjänstemän. Men även det kommunala invandrar
politiska handlingsprogrammet är oklart formulerat. 

Att man lyfte fram frågan som sådan det var en målsättning. Sen är 
det tyvärr skrivet på det sättet att det ju är ett ramdokument /.../ och 
det bygger på att vaije kommunal sektor jobbar inom sitt område 
med dom här frågorna för att dom ska kunna genomföras. Det står ju 
väldigt klart att invandramämndens uppgift är ju så att säga att bara 
vara bevakande av att andra gör det dom ska. Eftersom det inte är 
klart utsagt vad dom andra ska göra så är det väldigt svårt för dom 
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att veta vad dom faktiskt väntas göra (Intervjuad företrädare för 
Invandrarbyrån 1). 

Det är alltså ett ramdokument. Det är inga väldefmierade specifika 
ståndpunkter. Hela invandrarpolitiken är luddig och lämnar ett stort ut
rymme för olika slags tolkningar och manipulationer. 

Det här är ju, hela den invandrarpolitiska ända uppifrån det stora 
gamla programmet och ner på lokalnivån, det /.../ är ju ett dilemma 
att alltihop är ju så luddigt. Vad är det egentligen? Vad ska vi egent
ligen göra? Jamen, vad innebär valfrihet, jämlikhet och samverkan? 
Jag tycker att det här som jag berättar om hur man ser på kommunal 
politisk nivå tyder alltså på att det inte finns klara riktlinjer varken 
uppifrån staten eller ner på kommunala nivån och då är det väldigt 
svårt för oss då att säga vad är det man faktiskt ska göra när det inte 
finns tydliga /.../. Det finns inte på den övergripande kommunala 
nivån och då är det ju vi då nånstans där nere som ska verkställa det 
här luddiga, diffusa (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

Den svenska invandrarpolitikens övergripande mål från 1975 innebär 
att flyktingar och invandrare med uppehålls- och arbetstillstånd skall 
ges samma förutsättningar att bo, arbeta och utöva sina kulturella rättig
heter som infödda svenskar. Den generella politiska principen är att 
varje samhällsmyndighet har inom sitt verksamhetsområde samma 
ansvar och skall erbjuda en likvärdig service visavi invandrare som 
befolkningen i övrigt. Men flyktingars speciella situation och speciella 
behov kräver särskilda stödåtgärder och positiv särbehandling. Den 
kommunalt organiserade flyktingmottagningen omfattar den period 
under introduktionstiden, som beräknas mellan 18-24 (36) månader. 
Under denna period ger man flyktingar vissa förutsättningar genom 
olika slags service och verksamhet som täcker ekonomiskt bistånd, 
bosättning, samhällsinformation, SFI, arbete och praktik, barnomsorg, 
förberedelseklasser i grundskola och gymnasium, råd och stöd, samtals
behandling, sjukvård, tolkservice, service till handikappade och äldre 
flyktingar o.s.v. Det är en omfattande intersektoriell verksamhet som 
berör olika kommunala, regionala och statliga organ. För att verk
samheten skall lyckas krävs det en helhetssyn och samordning mellan 
dessa myndigheter i arbetet med flyktingar.4 

När flyktingar anländer till kommunen behandlas frågor kring 
genomgångsbostäder eller hyrning av bostäder, lån (CSN) för hemut
rustning samt råd kring praktiska frågor under de första dagarna efter 
kommunplaceringen. Handläggare ordnar folkbokföringen av de nya 
flyktingarna, ordnar kontakter med andra berörda myndigheter. I denna 
fas upprättas individuella introduktionsplaner (IPL) för vuxna och barn 
som omfattar, bl.a. en kartläggning av flyktingars tidigare utbildning-
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arbets- och livserfarenheter, framtidsplaner, bamessituation och flyk
tingars psykosociala tillstånd. Handläggare ser till att vuxna, så snart 
som möjligt, böljar sin SFI utbildning, slussar ut barnen i lämplig 
barnomsorg och skolpliktiga barn i vanliga skolor eller förberedande 
klasser. Flyktingar får samhällsinformation, råd och stöd i diverse 
frågor. Det kurativa arbetet utgör en stor del av denna fas. Handläggare 
försöker alltid att ta reda på flyktingars psykologiska och sociala 
tillstånd som är av stor betydelse för en lyckad introduktion inte minst 
vad gäller SFI utbildning. Vid behov kopplas in socialtjänsten eller 
annan relevant kompetens. Utöver dessa har handläggare ansvaret för 
ekonomiska frågor. Invandrarbyråns flyktingmottagnings handläggares 
kontakter med flyktingar fortsätter för att vägleda, stötta, lösa diverse 
frågor och komma över hinder under hela introduktionstiden. Mottag
ningens roll som koordinerande organ mellan olika myndigheter och 
verksamhetsområden är centralt under introduktionstiden. 

Utbildning, praktik och arbete 

SFI-undervisningen är en av de mest centrala och viktiga momenten i 
flyktingmottagningens verksamhet. Kunskaper i svenska är en hörnsten i 
alla andra steg i flyktingens väg mot integration. De gällande reglerna är 
att vaije kommun är skyldig att erbjuda SFI-undervisning till alla invand
rare som är bosatta i kommunen och saknar grundläggande kunskaper i 
svenska. I Umeå kommun är det KOMVUX som ordnar SFI under
visning. Här, enligt en ny omorganisering, läser de flesta flyktingarna på 
heltid. Vissa grupper, speciellt äldre och personer med ingen eller låg 
utbildning, läser på halvtid. Efter 100 timmer sker en kartläggning och 
vägledning av en arbetsförmedlingsrepresentant och en SYO- konsulent. 
Efter 350 timmars svenskundervisning böljar värvning mellan SFI och 
praktik. Det sker genom att man på halvtid under i snitt 4 veckor 
praktiserar vid en "lämplig" arbetsplats. Även efter 500 timmar kan ske 
en praktik. Denna målsättning; praktik varvad med SFI har dock inte 
alltid varit lätt att genomföra varför värvningen periodvis bara kunnat 
organiseras för en mindre av de SFI studerande. Efter 700 timmar 
planerar man för flyktingens framtid. Många flyktingar klarar sitt SFI-test 
inom ett år. Andra fortsätter läsa i 18 månader eller mer för att klara 
det.45 Somliga har svårt att klara testet och därför har man anordnat 
speciella kurser som tar hänsyn till deras ålder, läs- och skriv svårigheter 
etc. Efter SFI läser en del vidare på KOMVUX vanliga kurser, går på 
universitet, läser svenska och andra ämnen vid studieförbund, går på 
yrkesutbildning på AMU, anmäler sig som arbetssökande på AF eller får 
arbete. De som får arbete får det antingen genom ett ordinarie arbete 
vilket är sällsynt eller genom olika slags anställningsformer via arbets
marknadspolitiska åtgärder. Under den period denna undersökning bedri
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vits har väntetiden för att böxja sin SFI-utbildning varit relativt kort. Det 
handlar om 2-3 veckor i de vanligaste fallen. 

Enligt förordning (1994:895) "om Svenskundervisning för invand
rare" har SFI som syfte att ge grundläggande kunskaper i svenska. 
Detta innebär att SFI-nivån inte är tillräcklig för att direkt kunna fort
sätta med diverse andra utbildningsformer utan måste kompletteras med 
andra kurser i svenska. 

Under SFI-utbildningen översätts flyktingens betyg och görs en 
bedömning av hur man lättast ska kunna hjälpa personen att kunna få 
ett arbete eller praktik inom sitt yrke. Denna ambition har inte alltid 
varit lätt att förverkliga. Knappt hälften av flyktingar enligt vår tidigare 
undersökning kunde få praktik och betydligt mindre som kunde få 
praktik och betydligt mindre som kunde få praktik inom sitt yrkes
område. Via yrkesprövning eller på annat sätt kan dessa nya invånare 
dock få möjlighet att visa vad de behöver för att komplettera sin 
tidigare utbildning eller tidigare arbete för att kunna utöva sina gamla 
yrken.46 Men svårigheterna att nå dessa mål är många. Det kan också 
bero bl a på att. 

Vi många gånger som enskilda personer har diffusa uppfattningar 
om vad olika utbildningar står för i olika länder (Intervjuad före
trädare för SAFIR-projektet, AF 8). 

För de flesta som har utländska högskoleutbildningar är det många 
gånger omöjligt att skaffa sig ett fotfäste på arbetsmarknaden, kanske 
de inte ens komplettera, utan måste bölja om. Om man inte bortser från 
flyktingar som har läkarutbildning som måste komplettera efter SFI-
utbildningen. I övrigt är det serviceyrken, restaurang, storhushåll etc. 
Enligt en projektledare på AF i Umeå finns arbetstillfällen inom 
serviceyrken, verkstadsmekanisk utbildning eller storhushållsutbild
ning. Här bedöms chanserna störst att komma in på arbetsmarknaden. 
De flyktingar som vill fortsätta med tidigare utbildning genom att bl. a. 
komplettera den måste vara förberedda att kanske flytta. Enligt vår 
informant har många högutbildade gått storhushåll- och restaurang
utbildning för att få bättre chans på arbetsmarknaden. Efter introduk
tionstiden och i och med att flyktingar fortfarande ofta är i behov av 
socialbidrag aktualiseras de på socialtjänstkontoren. De flesta är då i 
ekonomiska svårigheter p.g.a. att de är arbetslösa, eller så har de ett 
arbete eller utbildning men klarar fortfarande inte att försöija sig själv. 

Arbetsmarknadspolitiska instrument har, enligt en informant, tagit 
nya former under de senaste åren. Man har ingen möjlighet att använda 
dem på samma sätt som tidigare. Ett exempel är invandrarpraktiken 
som användes för att få in en fot på arbetsmarknaden. Denna form av 
praktik är borta idag. Den har istället ersatts med Arbetsplatsintroduk
tion (API). Då är man jämställd med andra sökanden förutom att 
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arbetsgivare inte behöver betala en tusenlapp för en invandrare liksom 
för handikappade.47 Ytterligare har man också försämrat möjligheten 
till att få en egen försöijning genom att kunna vara medlem i en A-
kassa och få arbetslöshetsersättning, eftersom man nu kräver att man 
skall ha haft ett reguljärt arbete under minst fem månader. Tidigare 
kunde man kvalificeras för A-kassa genom beredskapsarbete eller 
genom att kombinera arbete, utbildningsbidrag. Idag går inte det. Sam
tidigt har man minskat grundersättningen på KAS (Kontant Arbets
marknadsstöd) till den nivå som gör att man är beroende av komplette
rande ekonomiskt stöd från socialtjänsten. 

Det kan tyckas att även om dessa åtgärder skulle ha fortsatt så kan 
risken vara stor att flyktingen fortsätter att vara ekonomisk bidrags-
tagare oavsett varifrån pengarna kommer, om de kommer från social
tjänsten eller A-kassan. A-kassan kan fungera som en konstruktion som 
skapar en illusion att man är självförsöijande. Denna självförsöijning 
sker p.g.a. att man är föremål för olika slags åtgärder. Men många av 
dessa åtgärder är ibland nödvändiga så att flyktingar får sina första 
kontakter med den svenska arbetsmarknaden. Åtgärder vidtagna av AF 
är t. ex. Arbetsplatsorientering (APO). APO omfattar mellan två till 
fyra veckor med en handledning på en arbetsplats. Alla kostnader 
betalas av AF, olika slags kurser för arbetslösa, Arbetsplatsintroduktion 
(API), en praktikform på heltid som varar i upp till sex månader, och 
starta eget utbildning och ekonomiskt bidrag under max 6 månader. 
Rekryteringsstöd innebär att arbetsgivare inom näringslivet betalar 
kring 50% och AF resten. Anställningen kan vara högst i 12 månader. 
En annan form är Arbetslivsutveckling (ALU). Arbetslösa kan få en 
anställning hos ideella organisationer, fackliga organisationer, före
ningar o.s.v. Villkoret är att den anställde inte ersätter annan anställd. 
Arbetsgivaren betalar inget av kostnaderna. En del av dessa åtgärder 
försvann redan i mitten av 1990-talet som framfördes tidigare. 

De individuella introduktionsplanerna (IPL) 

Efter riksdagsbeslut (1989/90:105)48 infördes fr. o. m. januari 1991 ett 
nytt system för schabloniserad statlig ersättning till kommunerna för 
deras flyktingmottagning. Meningen var att myndigheterna för vaije 
flykting, och i samråd med denne, skulle upprätta en s.k. individuell plan 
för individens introduktion till ett eget liv i det svenska samhället.49 

Förordningen utgår från att upprättandet av sådana individuella introduk
tionsplaner (IPL) är i princip ett villkor för kommunens rätt till 
schablonersättning för emottagna flyktingar. Syftet var att stimulera 
kommunerna att så effektivt och snabbt som möjligt integrera flyktingen 
i det svenska samhället. Introduktionsplanen skulle omfatta bosättning, 
kartläggning av den personliga situationen, familjeförhållanden, tidigare 
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utbildning och yrkeserfarenhet samt kartläggning av barnens situation 
och eventuella behov av stödinsatser, utbildning i svenska, samhälls- och 
yrkesorientering, bedömning av behov av kompletterande utbildning, 
praktik och/eller arbete. I Umeå kommun har man även en s.k. 
handlingsplan där viktiga delmål och framsteg noteras vid olika tid
punkter. En sådan omfattande planering och uppföljning förutsätter 
givetvis ett mycket nära samarbete mellan företrädare för skilda 
kommunala och statliga myndigheter. Den kommunala flyktingmottag
ningen, arbetsförmedlingen och andra berörda organ uppmanades att 
samarbeta och samordna sina insatser genom att gemensamt upprätta och 
genomföra introduktionsplanen med utgångspunkt i flyktingars indivi
duella behov och deras aktiva delaktighet i planerna. 

I Umeå kommun upprättas IPL av en handläggare, tolk och flyk
tingen själv. Ingen annan myndighets- eller frivilligorganisations repre
sentant har varit delaktig i IPL:s upprättande. Under introduktionstiden 
noteras vissa förändringar i planens innehåll som en del av uppfölj
ningsarbetet när flyktingen besöker sin handläggare.50 

Vid SFI-utbildningen gör arbetsförmedlingens representant sin egen 
kartläggning och planering för flyktingamas introduktion i samhället. 
Efter de insatser man har gjort under 1994 och 1995 för åstadkomma ett 
bättre samarbete mellan Invandrarbyrån och AF, skedde en viss förbätt
ring i kontakter och samarbete mellan handläggare och AF:s represen
tant men det var ingen systematisk samordning eller gemensam uppfölj
ning mellan dessa två myndigheter i detta sammanhang. På social
kontoren säger en informant. 

Introduktionsplanerna är en olycka. Jag vet inte varför. Den borde 
kunna följa flyktingen tills målen är uppnådda med individuella 
introduktionsplanen och det är den ju inte alltid när man överförs på 
distrikt och det är en brist (Intervjuad företrädare för socialtjänsten 
11). 

Detta är viktigt, påpekar han, då denna plan inte enbart innebär hur 
många timmar svenska man har läst utan hur flyktingens personliga 
anpassning ser ut för att han eller hon ska klara sig i det svenska sam
hället. 

Vid sekundärflyttning skickas introduktionsplaner inte automatiskt 
till de nya mottagarkommunerna. Det är inte heller vanligt att introduk
tionsplaner bifogas för de flyktingar som flyttar in till Umeå från annan 
mottagningskommun. Detta kan ibland förklaras med det faktum att 
vissa kommuner inte upprättar sådana planer. De kan ibland rättfärdigas 
med att innehållen i dessa planer omfattas av sekretesslagen. Det är inte 
vanligt att handläggare efterlyser introduktionsplaner vid sekundär
inflyttningen.51 

Individuella introduktionsplanerna har, trots allt, varit viktiga 
uppföljningsinstrument for handläggare på flyktingmottagningen, SFI 
och Arbetsförmedlingen. Med den kartläggning som man skaffat sig 
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om flyktingen, noteringar som visar flyktingens planer, önskemål, 
klagomål etc., samt flyktingens nivå vid olika tillfällen på svenska, 
praktik eller annan verksamhet, får man en klarare bild som ger bättre 
möjligheter för berörda handläggare att effektivt och konstruktivt 
kommunicera och diskutera med flyktingen diverse frågor för vidare 
stöd eller åtgärder vid behov. 

Flyktingars delaktighet 

Den enskilda flyktingens delaktighet i introduktionsplanens upprättande 
är begränsad. Mina tidigare studier i Umeå kommun har visat att så gott 
som samtliga intervjuade flyktingar (57) efter sex månader i kommunen 
inte kände till de individuella introduktionsplanerna, dess innebörd och 
mening.52 Det bör påpekas att vid upprättande av individuella introduk
tionsplaner deltar inga företrädare för andra myndigheter eller frivillig
organisationer direkt än handläggare på invandrarbyrån och flyktingen 
själv. 

Mötet mellan flyktingen och olika tjänstemän på invandrarbyrån och 
AF kan beskrivas som asymmetriskt. Det är en situation som medför att 
en person har makt över någon annan. Det sker när personerna inte är 
jämställda men måste interagera med varandra vilket leder till upp
ståendet av s.k. asymmetrisk interaktion.53 Det är sociala och ekono
miska faktorer samt personliga egenskaper som spelar in i denna före
teelse. De flesta företrädare för olika kommunala och statliga 
myndigheter känner till denna problematik,54 samtidigt vet man inte vad 
delaktigheten precis innebär. 

Jag upplever att de inte kan påverka det här med arbete /.../. De kan 
inte påverka massa andra saker för det är strukturer som vi inte styr 
heller, t. ex. vissa val av bostadsområden och såna där saker så /.../. 
Men sen när det gäller, på det individuella mänskliga planet så 
tycker jag nog ändå att dom har ganska mycket val. Nog upplever 
jag att man försöker få dom att se att dom har val att göra. Men det 
är ändå inte lätt (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

En politiker tycker att allting är bäddat i förväg. 

Jag tror att allting är bäddat, tillrättalagt för dem när de kommer så 
dom får inte tycka så mycket själva utan det är staten som har tyckt. 
Det är också fel (Intervjuad ledamot i Invandramämnden 6). 

Hade flyktingars eget deltagande och påverkan på mottagandet, dess 
arbetsformer och innehåll, i högre grad aktualiserats, så skulle de också 
ha upplevt en högre grad av respekt och acceptans. Kanske skulle detta 
också i sig ha inneburit en motiverande och stimulerande faktor eller helt 
enkelt ett sätt att integrera sig. Möjligheten till egen påverkan kunde 
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också ha befrämjat en öppen och positiv förväntan och inställning till 
flyktingmottagandets verksamhet, i relation till den passivitet, hopplös
het, maktlöshet och misstro som idag är alltför utbredd. 
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Hinder och möjligheter 

Lokal flyktingmottagning i förändring 

Umeå kommuns Invandrarbyrå har organisatoriskt förändrats flera 
gånger under tiden. Vissa orsaker till denna ständiga förändring och 
omorganisering kan sammanfattas i följande: 
• Det systematiska kommunala mottagandet av flyktingar sedan 

1985. Flyktingmottagningens storlek och verksamhetens om
fattning har påverkats av det varierande antal flyktingar som 
kommunplaceras. 

• Den ekonomiska situationen55 som har varierat med det antal 
flyktingar som placeras i Umeå kommun. En mycket liten del 
av invandrarbyråns verksamhet, såsom invandrarservice, viss 
administration samt en mindre del av personalkostnaderna, 
tacklas finansiellt av Umeå kommun. Den statliga ersättningen 
för vaije mottagen flykting eller annan invandrare som om
fattas av den kommunala flyktingmottagningen har varit 
viktiga villkor för organisationens och dess verksamhets 
expansion. 

• Synen på invandrar- och flyktingsverksamhetens natur och de 
metoder som används för att driva denna verksamhet. Under 
1980-talet fanns t. ex. två synsätt kring flyktingverksamheten. 
Det ena är psykosocialt omhändertagande som tar mer hänsyn 
till flyktingars speciella behov och omständigheter samt deras 
psykologiska och sociala förhållanden. Det andra är arbets
linjen som betonar mer flyktingars egna individuella ansvar, 
arbete och självförsörjning som den viktigaste målsättningen. 
Den s.k. arbetslinjen har fått större uppmärksamhet under 
1990-talet. 

• Regeringspropositioner och statliga utredningar har också på
verkat den organisatoriska verksamhetens riktlinjer vad gäller 
flyktingverksamheten i kommunen. I kommunen avvaktar man 
de relaterade lagstiftningarna. Även om dessa lagar inte 
tillämpas bokstavligen så influerar de hur man arbetar med 
flyktingfrågor. 

• Viljan att utveckla flyktingverksamheten och effektivisera den. 
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Den första stora omorganiseringen skedde i samband med att Umeå 
kommun systematiskt böljade ta emot flyktingar efter årliga överens
kommelser med SIV 1985. En flyktingmottagning etablerades 1986 
under kommunstyrelsens kontroll. Administrativt och lokalmässigt var 
den knuten till socialkontoret. Flyktingsamordnartjänsten var en separat 
tjänst som var direkt knuten till kommunstyrelsen. Invandrarbyrån fick 
då en föreståndare. Motivet till att flyktingmottagningen skulle behållas 
inom socialtjänsten var att man tyckte att det hörde till socialtjänsten. 
Man ansåg då att funktionellt sett skulle flyktingmottagningen fungera 
bättre. Att kommunstyrelsen hade det övergripande ansvaret 
motiverades, enligt våra informant, med att flyktingmottagningens 
arbete berör många myndigheter, något som kräver en samordning som 
bara klaras bäst på denna nivå. Eftersom arbetet berör många nämnder 
och myndigheter så skulle man på detta sätt inte behöva ta upp det i en 
specialnämnd utan man kunde ta det direkt med KSAU 
(kommunstyrelsens arbetsutskott).56 Invandrarbyrån tog hand om 
invandrare som hade gjort klart sin introduktionstid. Man var till hjälp 
vad gäller invandrarföreningar, ordnade invandrardagar, information 
för och om invandrare och flyktingar, tolkförmedling etc. Fram till 
1990 hade man en invandrarbyrå som bedrev invandrarservice och vars 
politiska ansvar låg på Invandrarnämnden. Socialnämnden hade 
ansvaret för den flyktingmottagning som drev flyktingverksamhet för 
de årligen kommunplacerade flyktingarna samt en flyktingsamordnare 
som var direkt knuten till kommunstyrelsen (KS). Denna situation har 
lett till förvirring. 

Det var väldigt förvirrat: vem gick man till när? Den enskilda 
personen /.../ ibland skulle man gå på invandrarbyrån, ibland skulle 
man gå på flyktingmottagningen, för andra kommunala myndigheter 
var det ju väldigt förvirrat /.../ Det här med pengar, det handlar ju 
också om pengar och bidrag och var sökte man? Man sökte inte hos 
invandrarnämnden som naturligtvis logiskt borde vara den politiska 
nämnd som har hand om de här frågorna. Men dom hade inte 
bemyndigande att ta hand om pengarna utan det låg på flykting-
samordnaren och KSAU (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 
1). 

I böljan av 1990-talet skulle invandrarbyrån enligt en ny organisatorisk 
form bli en fristående enhet. Det skulle innebära att byrån skulle ha 
egen förvaltning, egen personal och verksamhetsekonomiskt ansvar. 
Men politikerna stoppade denna nya organisering. Man ansåg att 
invandrarbyrån även i fortsättningen skulle ligga under kommun
styrelsen och organisatoriskt under stadsledningskontoret, vilket skapat 
otydlighet om byråns och dess chefs befogenheter. Dessutom var det 
inte klart vems var personalansvaret. Det är viktigt att understryka det 
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faktum att hela det finansiella systemet för flyktingmottagandet som då 
bestod av ett antal olika statlig ersättningsbidrag, t. ex. ersättning för 
kostnader för asylsökande, ersättning för sjukvårdskostnader, ersättning 
för rehabilitering o.s.v., var mer eller mindre inlemmade och fungerade 
enligt socialtjänstlagens anda och arbetsmekanismer. Det tycktes att det 
var lättare för kommunala anställda att använda redan existerade organ. 

1990/1991 infördes en ny omorganisering som innebar att Invand
rarbyrån och flyktingmottagningen slogs ihop med Stadslednings-
kontoret som hade det övergripande ansvaret för samordningsfrågor. 
Invandramämnden skulle enligt det nya reglementet få tydligare 
uppgifter. Men nämndens befogenheter var fortfarande otydliga, vilket 
lett till uppstående av förvirring om "vem skall fatta vad?" 

En begränsad omorganisering ägde rum 1994. Det handlade om 
vissa förändringar angående handläggarnas arbetsfördelning. Tidigare 
hade alla handläggare ekonomisk ansvar gentemot "sina" respektive 
flyktingar. Nu var det bara två handläggare om detta ansvar. I samband 
med denna förändring infördes ett nytt ersättningssystem enligt den nya 
"Lagen om introduktionsersättning för flyktingar". Det ekonomiska 
stödet byttes från "socialbidrag" till "introduktionsersättning". 

Samarbete och samverkan 

Det gör en skillnad om organisationer ses som rationella eller som icke 
rationella system. Att betrakta organisationer som rationella innebär att 
deras målsättningar betonas och att de uppfattas som inriktade på 
teknisk uppfyllelse av specifika mål. Med irrationella organisationer 
menas att man snarast betraktar dem som sociala kollektiv. Synen på 
organisationer som rationella aktörer är på flera sätt inte längre så 
självklart, p.g.a. att man idag riktar större uppmärksamhet mot organi
sationers förhållande till andra organisationer och till sin omgivning. 
Det finns sällan slutna organisationer, där man bara kan beakta 
inomorganisatoriska förhållanden.57 Flyktingmottagandet är i högsta 
grad ett öppet system som är helt beroende av dess deltagande 
organisationers ömsesidiga påverkan samt sin egen omedelbara omgiv
ning. Detta leder normalt till ett öppet men löst nätverk. Allmänt sett 
påverkas aktörernas positioner i nätverket av deras tillgängliga resurser, 
organisationernas maktbas men också deras stabilitet, kontinuitet, 
styrka och handlingskapacitet.58 Dessutom kan formella strukturer vara 
hindrande faktorer som begränsar organisationsmedlemmars handlings
frihet för att skapa ett bättre samarbete över organisationsgränser. En 
representant för en organisation kan inte agera hur han eller hon vill. 
Det finns regler, rutiner och befogenheter. Man måste ta hänsyn till om 
beslut är förankrade och man måste kanske konsultera sin överordnade 
ansvarige. Det kan handla om juridiska och ekonomiska frågor som 



36 Abdul Kadhim 

man måste ta hänsyn till när man strävar efter ett bra samarbete och en 
bra koordination. Inte så sällan handlar det om vem som deltar i ett 
nätverk.59 Är det en organisationsrepresentant, organisationschef eller 
en medarbetare som bara representerar sig själv? 

Graden av nätverksintegration och återkommande samarbete och 
samordning på ett kontinuerligt och systematiskt sätt mellan berörda 
myndigheter ger upphov till gemensamma normer och värderingar och 
ökar förståelsen för varandras arbete mellan de inblandade. Man skapar 
helt enkelt en ny praxis så att de etablerade nätverksarbetsmetoderna 
kan bli enklare och tydligare. Vad gäller flyktingmottagandet så bör 
man ha i minnet att statliga och kommunala myndigheter, även om de 
inte har väl etablerade samarbetsformer, är beroende av hur det går för 
flyktingar i respektive organisation. Ett lyckat nätverk innebär att 
myndigheterna inom detta nätverk agerar som en enhet med gemen
samma målsättningar, planering, samordnade resurser och åtgärder. 
Nätverket behöver inte vara formellt strukturerat om det finns en stark 
motivation, flexibilitet, vilja och politiskt engagemang. 

Flyktingmottagandet berör ett samarbete mellan skilda statliga och 
kommunala verkställande organ, men också mellan dessa och berörda 
politiker och nämnder. En brist på samordning präglar som regel integ
rationsarbetet och i stort sett tycks en helhetssyn saknas.60 I Umeå 
kommun har man sedan 1984 vid olika tidpunkter etablerat olika 
samarbetsgrupper för att åstadkomma en bättre koordination av invand
rarbyråns och andra myndigheters verksamhet.61 Samarbetsgrupper har 
sällan uppnått sina mål. Det gemensamma för de olika samarbets
grupperna har varit att de har omvandlats till fora, utan egna befogen
heter och handlingskraft. Resursfrågorna, d.v.s. frågor om vem som 
skall stå för betalningen och till vad, har ofta varit viktiga. Skilda 
verksamheters egna intressen och målsättningar och diffus ansvars
fördelning har också förhindrat ett permanent och effektivt samarbete 
mellan berörda kommunala och statliga organ.62 Egna målsättningar, 
prioritering, olika regelsystem, intressen och resurser har influerat att 
ett systematiskt och kontinuerligt samarbete inte har åstadkommits. 
Konsekvensen är att ett långsiktigt arbete har inte fatt utrymme. En viss 
förbättring har däremot skett. 

Under 1994 etablerades en samordningsgrupp i projektform för att 
"utveckla metoder för handläggning och finna förbättrade samarbets
former mellan berörda myndigheter".63 Målet för projektet är också att 
"invandrare i högre utsträckning får arbete inom sitt kompetens
område".64 

Initiativet togs av invandrarbyrån och AF för att man skulle starta ett 
samarbetsprojekt som böljade i november 1994. SAFIR:s grupp bestod 
av tre personer från arbetsförmedlingen och tre personer från kommu
nen. Projektet hade till uppdrag att se över de samarbetsformer som 
kommunen, AF och SFI jobbade under. Man skulle fördjupa sig och ta 
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reda på hur man på SFI jobbar med svenskundervisning, hur invand
rarbyrån jobbade med IPL, vad skedde med IPL via SFI och vad händer 
när man kommer till förmedlingen. 

En annan del inom projektet var att man jobbade med intern utbild
ning och utåt mot arbetsgivarna för att påverka attityderna. Detta 
delmål kunde man inte uppfylla p.g.a. omorganiseringen som skett 
inom arbetsförmedlingen.6 Allmänt har relationerna mellan de berörda 
myndigheterna präglats av tillfälliga samarbetsformer och sporadiska 
möten. 

Det jag spontant känner att man har sett som största hindret är att 
man inte känner till varandras arbetsuppgifter. Det finns en väsentlig 
skillnad mellan att kunna komma ut på språkpraktik i ett tidigt skede 
och senare kunna jobba eller praktisera inom ett tänkbart yrke eller 
inom det gamla yrkesområde. Det handlar också om resursproblem; 
personella och ekonomiska resurser. Tiden är också ett problem. 
Man måste kunna avsätta tid till invandrare också. Det kostar helt 
enkelt mycket att fa en invandrare att lära sig svenska och gå ut på 
arbetsmarknaden. Man sitter också med egna budgetar på olika 
ställen och den budgeten är man tvungen att hålla och då är det svårt 
då vill man lyfta över ansvar och olika åtgärder till varandra istället 
för att gå samman. Jag tror också att det saknas viss politisk 
styrning, en uttalad vilja /.../. På hög nivå LO, TCO, SAF, i riksdag 
och regering finns en uttalad vilja men på det kommunala planet då 
vet man inte hur ska man handskas med det (Intervjuad företrädare 
för SAFIR-projektet, AF 8). 

Det som försvårar samarbetet mellan olika berörda myndigheter kan 
sammanfattas, enligt vår informant, som följande: 
• Okunskap om varandras arbetsuppgifter. 
• Resursproblem, personella och ekonomiska. 
• Tidsmässiga problem. 
• Budget på olika ställen som man är tvungen att hålla. 
• Avsaknad av politisk vilja. 

Samarbetsviljan är väl knuten till hur väl organisationen och dess mål
sättningar och verksamhet är förankrad i kommunen. 

Synsättet om man behöver säråtgärder eller inte, alltså det är något 
så grundläggande tycker jag. Det genomsyrar samarbetet om 
människor verkligen tycker att det här behövs eller inte. Så länge 
man inte har accepterat det här /.../. Och så länge man inte har 
problemet framför näsan så bryr man sig inte. Men den dagen man 
har problemet då är man och ropar efter hjälp och det gör man nu, 
böljar ropa lite efter oss. Man har inte sett oss som en naturlig resurs 
i ett samarbete /.../. Hela tiden, gång på gång tycker jag att jag far 
hålla på och tjafsa och slå dom i olika samverkansgrupper och tala 
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om att vi finns, att vi måste vara med /.../. Man gör nu t. ex. ett 
ungdomspolitiskt program i kommunen där man då har tagit med 
politiker ifrån olika nämnder, från Invandrarnämnden t. ex., det 
behövdes inte tycker dom (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 
1). 

Vidare kan det också bero på brist på fungerande kommunikativa kana
ler, klara målsättningar och krav. 

Vi som jobbar med det här nu har varit dåliga på att påtala krav vi 
vill föra fram (Intervjuad företrädare för SAFIR-projektet, AF 8). 

Det är påfallande att dessa hinder omfattar politiska, rättsliga, struktu
rella och organisatoriska aspekter. De griper in i varandra och till
sammans med professionella åtskillnader gör de att nätverkets struktur 
och (sam)arbetet mellan olika berörda myndigheter blir mycket kompli
cerat. Eftersom de berörda parterna ofta är medveten om att det nätverk 
som etableras stöter på ofrånkomliga hinder, försöker de att följa vissa 
strategier som anses mest lämpade fast det inte är säkert att man når de 
avsedda resultaten av det etablerade nätverket. Inte så sällan stöter man 
med oklara gränslinjer om vem och hur länge en part skall genomdriva 
vissa arbetsmoment. Är det kommunens eller arbetsförmedlingens 
ansvar? 

Språksvaga och de som inte har klarat SFI- nivån, där förs en 
ständig diskussion var man än kommer i landet och även här i 
Umeå. Hur ska vi på bästa sätt hjälpa dom grupperna att klara sig i 
samhället? Där hade vi från SAFIRrs sida ett förslag tidigt i våras att 
man tillsammans med folkuniversitetet skulle bedriva en typ av 
praktikverkstad samtidigt som man skulle läsa språk... Och då blev 
diskussionen den: vems är ansvaret? Är det kommunens ansvar 
eftersom man många gånger lever på socialbidrag? Är det AF:s roll 
att göra det här? (Intervjuad företrädare för SAFIR-projektet, AF 8). 

Socialkontorets företrädare brukar rent allmänt träffa invandrarbyråns 
företrädare en gång om året. De diskuterar vissa svårigheter och 
aktuella relaterade frågor. Flyktingmottagningen överför vaije ärende 
för sig och vidarebefordrar den kunskap som man har. 

Det är en allmän strävan att man ska samordna och ha en gemensam 
policy, men det är inte alltid lätt alla gånger (Intervjuad företrädare 
för socialtjänsten 11). 

När det gäller Socialtjänstens samarbete med AF, så har man haft 
ambitioner att ha kontakt i varje enskilt ärende. Men så har fallet inte 
alltid varit. Det stora bekymret för socialkontoren är att "folk är arbets
lösa". Därför finns planer på att samordna AF, socialtjänsten och 
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möjligen Försäkringskassan i ett gemensamt projekt för att underlätta 
för arbetslösa och sjukskrivna att få en vettig sysselsättning men 
invandrarbyrån är inte med i detta projekt. Problem med sekretess som 
ett hinder för ett fungerande samarbete är dock en myt, tycker en 
företrädare för ett socialkontor. Här upplever man också att en viss för
sämring har skett när AF centraliserades och flyttats från olika distrikt 
till centrala Umeå. Förr var det bättre, anger en företrädare för ett annat 
socialkontor. 

Att ha med dom och göra när dom fanns här. Då kunde man ta 
personen och gå dit med henne direkt. Men när dom nu sitter på stan 
så blir det mer besvärligt. Och på AF har dom inte någon person 
som jobbar mot invandrare, förutom projektet där... Pengarna böljar 
bli knappa inom den offentliga sektorn och vi måste använda våra 
resurser effektivare och ett sätt är att komma ihop och inte skicka 
folk mellan varann, utan försöka lösa det på en gång. Det tror jag 
allihop kommer att inse att även dom tjänar på det här så därför tror 
jag att det gynnar människor som går mellan myndigheterna och 
inte upplever att någon gör tillräckligt. Det är bristen på arbetstill
fällen som är kärnpunkten i det hela. En olycklig situation. Vad jag 
upplever personligen är att man bollar bara mellan olika budgetar 
(Intervjuad företrädare för Socialtjänsten 12). 

Kommunförbundets betydelse för flyktingverksamheten på det lokala 
planet är begränsad. Det handlar om informationsutbyte, formulera vissa 
krav eller förslag från kommunernas sida eller hjälpa till att koordinera 
vissa aktiviteter mellan närliggande kommuner. Umeå kommun, via 
invandrarbyråns chef, är representerad i en referensgrupp i kommun
förbundet centralt. Detta har enligt vår informant varit viktigt. Man har 
haft möjlighet att påverka kommunförbundets ställningstagande i olika 
flykting- och invandrarfrågor. Under 1980- talet hade man på kommun
förbundets länsavdelning en flyktingsamordnare som var en resurs
person, höll i samordning av utbildningsinsatser, samverkanskonferenser 
och informationsutbyte mellan olika kommuner. Denna tjänst finns inte 
längre. 

Samarbetet mellan Umeå kommun och andra kommuner har i flyk
tingfrågor varit blygsamt. Informationsutbyte är det man ytterst har 
haft. Detta gäller även kontakter med Invandrarverket, Region Nord, 
som har skett på informellt sätt. SIV:s roll skulle vara kontrollerande 
och rådgivande men i verkligheten har verket mycket begränsade möj
ligheter att påverka hur flyktingverksamheten utformas och drivs. 
Förutom det avtal som kommunen sluter med SIV om att ta emot ett 
visst antal flyktingar vaije år samt om flyktingmottagningens verksam
het, har SIV inget stort inflytande över verksamhetens form och 
innebörd. Verkets skrivelser uppfattas som rekommendationer eller 
information. 
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Vi har ju rätt att ha våra idéer, kommunen är ju självständig på det 
viset när det gäller att jobba med de här frågorna. SIV är en statlig 
myndighet, jag menar ska dom /.../ då måste dom ta den formella 
vägen, ändra lagstiftningen, ändra direktiven, ändra /.../ för dom kan 
inte säga /.../. Det dom kan göra är det som har att göra med den 
direkta verksamheten där vi är bundna vid att följa avtalet liksom 
reglerna (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

Det finns inget kontinuerligt, formellt samarbete mellan kommunen och 
Invandrarverket i Norrköping. Man håller sig informerad genom att 
prenumerera på Invandrarverkets nyhetsblad (SIVAN) och därifrån far 
man på invandrarbyrån aktuella siffror om invandring, intern informa
tion, anslagsframställning, verksamhetsberättelse och dylikt. 

Bosniska föreningen och frivilligorganisationer 
Svenska Röda Korsets företrädare betonar att deras organisationer inte 
har någon myndighetsutövande funktion. Därför är det enklare att flyk
tingar och invandrare tar kontakt med dem för att diskutera frågor som 
berör deras tillvaro och framtid. Det kan röra allt från asylfrågor, åter
föreningsfrågor till sociala eller familjeangelägenheter. Man erbjuder 
hjälp på olika sätt. Det kan handla om sociala kontakter, samarbete med 
berörda myndigheter för att fa en lösning på aktuella frågor eller 
förmedla myndighetskontakter etc. 

Det är ingen självklarhet att man släpper på sina revir. Det är 
mycket revirtänkande /.../ dom är då dom professionella /.../ har ett 
professionellt synsätt och riktigt hur man ser på oss vet jag inte /.../. 
Det kanske också har att göra med att vi ibland själva borde ha en 
egen profil /.../ vara mera klara. Vad vi gör och inte gör. Det psyko-
sociala, det är ett bra exempel där man har en profil, men det har 
inte varit helt enkelt där heller att marknadsföra det projektet.66 Vad 
beror det på? Det handlar lite om revirtänkande, att vi är inne lite på 
deras gränser (Intervjuad företrädare för Röda Korset 10). 

Här bör påminnas att "Projektet för att hjälpa tortyrskadade flyktingar 
och invandrare" finansierades av främst Invandrarnämnden. Som mot
argument tycker en företrädare för Invandrarbyrån att samarbetet inte 
bör bli institutionaliserat. 

Samarbetet är inget ändamål i sig d.v.s. varierar med tiden och 
utifrån de behov som gäller just då. Det måste vara flexibelt och 
kunna avslutas när behovet inte längre finns. Jag menar att samar
betet med arbetsförmedlingen t. ex. ser olika ut som vi ett år tar 
emot välutbildade bosnier och nästa år tar emot kurdiska analfabeter 
(Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 2). 
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Frivilligorganisationernas betydelse för invandrar- och flyktingverk-
samheten har varit varierande i kommunen. Bland frivilligorganisa-
tioner och studieförbund är kommunens närmaste samarbetspartner i 
flyktingfrågor Röda korset och ABF. Under de senaste åren har dessa 
organisationer blivit lite mer efterfrågade. Orsak anges vara de stora 
nedskärningarna i den offentliga sektorn. Men det kan tolkas i den 
bemärkelse att samhällets ansvar i vissa frågor antingen överförs till 
frivilligorganisationer, privata intressen eller till individen själv. 

Röda korset har ingen systematisk kontakt med bosniska föreningen 
förutom vid vissa tillfallen som det informationsmöte som RK 
arrangerade våren 1996. Det var en punktinsats efter konsultationer 
med bosniska föreningen i Umeå, anger en företrädare för organisa
tionen. 

I Umeå kommun har studieförbundet ABF fått ansvaret för att starta 
ett informationscenter för återvandringsfrågor.67 Idén om projektet och 
ansökan av medel har bearbetats av bosniska föreningen, invand
rarbyrån och ABF i Umeå. Enligt projektledaren var bosniska före
ningen den part som främst har drivit frågorna. Han har själv tagit 
initiativet till och aktivt sökt kontakt med bosniska gruppen för att ge 
stöd till bosniska flyktingar att skaffa sig mer information om läget i 
hemlandet och ett eventuellt återvändande. Enligt honom var det en 
lång dialog som ledde honom till att bli övertygad om att många 
bosnier vill återvända hem om de rätta förutsättningarna föreligger. 

ABF har samarbete med kommunerna Umeå och Skellefteå. I Umeå 
är det invandrarbyråns chef och en annan medarbetare liksom två 
representanter från ABF och två från bosniska föreningen som är med i 
projektets referensgrupp. Samarbetet med andra frivilligorganisationer 
är begränsad men det förekommer vissa diskussioner med t. ex. 
Svenska Röda Korset. Samarbetet med bosniska ambassaden handlar 
om att fa information som behövs. Nära samarbete finns mellan den 
bosniska föreningen och bosniska ambassaden för samma syfte. Enligt 
vår informant på ABF är orsaken till varför bosniska ambassaden 
engagerat sig så mycket i återvandringsfrågor att övervägande delen 
människor som lämnade Bosnien är utbildade. Det är läkare, ingenjörer, 
tekniker, sjukvårdskunnig personal o.s.v. Dessa är nyckelgrupper av 
människor som behövs för att bygga upp landet och få ekonomin på 
fötterna igen. 

Tankegångar kring bosniska flyktingars repatriering kan spåras till 
1992/1993. Då fick bosnierna som var på flykt tillfälliga uppehålls
tillstånd. Men 1994 såg man inget slut på krigshandlingarna i Bosnien 
och därför, av "humanitära skäl", fick bosniska asylsökande PUT. 
Sedan dess har man arbetat med återvandringen som ett möjligt alter
nativ. Bosniska flyktingbarn har haft hemspråksundervisning som 
betraktades som en mycket viktig bit i deras återvändartanke. Hem
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landskultur och hemlandsreligion har funnits med och det genomfördes 
en dag i veckan. Det har genomförts med bosniska lärare. Man fick 
material från bosniska ambassaden och bosniska riksförbundet. 
Förutom informationsdelprojektet så hade man andra delprojekt, t. ex. 
det demokratidelprojekt som omfattar kontakter med olika partier i 
Bosnien för att diskutera hur kan man lägga upp en valkampanj, 
valpropaganda för att fa ut i demokratiska valet. 

Informationsprojektet innebär ett informationsansvar från Gävle i 
söder till Kiruna i norr. Det är fyra informatörer som jobbar heltid med 
information både på svenska och serbokroatiska. Informationsbladen 
ska ligga parallellt så den ska kunna läsas både på svenska och serbo
kroatiska. Huvudkontoret ligger i Umeå. De som vill ha information 
kan komma till kontoret eller ringa. Man kommer inte att gå ut och göra 
kurser och utbildningar. Frågorna är många. Det kan vara allt från 
småbarnsproblem, pensionärsproblem, arbetsmarknad, krigshäijade 
områden etc. Man ska kunna få information om sin stad, men inte så 
detaljerat. Det blir mer faktainformation om möjligheter för åter-
vandring och ekonomisk information om CSN, bosättningslån, juridiska 
frågor etc., för de som ska stanna kvar i Sverige. Vad kommer att hända 
om de söker svenskt medborgarskap o.s.v. Har de då något att åter
vända till? 

Vad gäller bosniska föreningen som bildades av bosniska flyktingar 
i kommunen under 1994, vars antal registrerade medlemmar i mitten av 
1996 var 130, organiserade man en grupp människor som kunde bidra 
med idéer om olika projekt för att hjälpa bosnier som vill återvända 
hem. Ingen medlem i föreningen hade något emot denna process eller 
informationsprojektet som så småningom startades på ABF. Enligt 
föreningens företrädare har samarbetet mellan föreningen och ABF 
samt invandrarbyrån i återvandringsfrågor däremot inte fungerat bra. 

Dom tycker att det finns en organisation som ska bestämma hur det 
ska gå till... Vi är lite på sidan och försöker hitta vår plats i hela 
projektet. Det var svenskarna som valde dom och dom valde för sig 
själva, dom som ska passa dom, inte oss. Bara en av dom är medlem 
i föreningen. Tills nu har dom inte haft mycket tid att diskutera det, 
men dom tror att dom har rätt när vi pratar med dom (Intervjuad 
företrädare för Bosniska föreningen 13). 

Bakgrunden är att man från ABF:s sida valt fyra bosniska flyktingar för 
att medverka i projektets referensgruppen. Detta har skett, enligt bosniska 
föreningens ordförande, utan att föreningen direkt har valt dessa flyk
tingar. 
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Den ekonomiska faktorn 

Som framförts tidigare är flyktingverksamheten beroende av det statliga 
bidrag som kommunerna far för vaije emottagen flykting. Bidraget ska 
täcka kostnaderna för flyktingverksamhetens administrativa kostnader, 
bosättning, introduktionsbidrag, SFI-utbildning, barnomsorg, informa
tions* och opinionsbildning mot rasism och främlingsfientlighet o.s.v.68 

Kommunerna står för den verksamhet som omfattar invandrare i allmän
het. I detta ingår tolkförmedling. 

Kommunens bidrag utgör mindre än en femtedel av den totala 
budgeten för invandrarbyrån. Problematiken med att statsbidraget är så 
stort i jämförelse med det kommunala inslaget har lett till följande 
konsekvenser: 
• Flyktingverksamhetens expansion, utveckling och avveckling 

har varit beroende av detta bidrag. 
• Försvagandet av det politiska engagemanget och ansvars

tagandet på det lokala planet. Det saknas uppföljning och 
diskussioner i motsats till andra kommunalt finansierade områ
den. 

• Eftersom flyktingmottagningen finansiellt är en statlig konst
ruktion har beroendet och interaktionen mellan flykting
mottagningens organisation och dess verksamhet med andra 
kommunala och regionala organ varit instabila och bristfälliga. 

• Det är oklart hur effektivt utnyttjande av materiella och perso
nella resurser är. 

• Avsaknad av långsiktig planering och inlemmandet av flyk
tingverksamheten i den kommunala, långsiktiga planeringen. 

Det är en nackdel för flyktingverksamheten att den är helt beroende av 
det statliga bidraget, menar en politiker. Det har lett till att man över-
flyglat andra mänskliga och politiska dimensioner. 

Grundprincipen mellan stat och kommun angående flyktingmottag
ningen handlar enbart om en sälj - köp princip. Från kommunens 
sida gäller det att man tar emot ett visst antal flyktingar/varor och 
från statens sida gäller det att betala. Detta innebär enbart mekaniska 
och ekonomiska aspekter utan några mänskliga eller politiska 
dimensioner (Intervjuad ledamot i Invandrarnämnden 5). 

Som nämnts ovan följer statsbidragsintäkterna vaije mottagen flykting. 
Detta innebär att ju mer flyktingar som kommer desto mer intäkter i 
ekonomiska termer. När antalet flyktingar minskar kraftigt kan det leda 
till svåra konsekvenser. 
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Det är inte säkert att vi kommer att finnas kvar. Framtiden ser ut 
/.../ ja, det finns en brytpunkt där man inte har råd att ha en egen 
organisation (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

Vår informant påpekar viktiga konsekvenser som hon redan märkt vid 
tidigare indragningstillfallen. För det första oron för främst medarbe
tarnas möjligheter att fortsätta arbeta. För det andra är risken stor att 
den kompetens som man skaffat sig under flera år kommer att gå för
lorad. Det bör påpekas att invandrarnämndens framtid redan är avgjord. 
Den lades ner fr. o. m. valet 1998. Det är en följd av bl.a. att antalet 
flyktingar har minskat drastiskt. Följden är en reell minskning av stats
bidragsintäkter som kommunen erhåller. Därför föreslog man på 
invandrarbyrån och invandrarnämnden en förändring i organisationen 
och personalvolymen under 1998 fastän en ramorganisation fastställdes 
1995 som skulle gälla till år 2000.69 

Men nedläggningen av invandrarnämnden och invandrarbyrån har 
också influerats av invandrarpolitiska kommitténs utredning som 
betonar att invandrarfrågor inte längre bör administreras av särskilda 
organ utan inlemmas i den vanliga offentliga samhällsservicen och att 
invandrare efter introduktionstiden inte bör särbehandlas.70 

Den ekonomiska faktorn har också påverkat samarbetet mellan olika 
berörda organ. På arbetsförmedlingen anser en representant att kommu
nen bör ta sitt ekonomiskt ansvar. Ekonomin är en av orsakerna till 
varför samarbetet mellan olika berörda myndigheter inte har lyckats. 
Han anser att det skulle behövas mer av olika insatser från kommunens 
sida. 

Vid en träff med invandrarbyrån, förmedlingen och SAFIR så säger 
man från kommunens sida att ni översätter de betyg och intyg som 
flyktingarna har med sig och vår förmedlare på SFI säger samma 
sak, att i och med att man kommer med betyg och intyg så står VI 
för den kostnaden. Vem ska betala kommunen eller förmedlingen? 
(Intervjuad företrädare för SAFIR-projektet, AF 8). 

Men på Invandrarbyrån säger en informant att det inte helt har varit 
oklart om vem som översätter betyg, alltså Invandrarbyrån. Denna 
verklighet gäller även andra berörda organisationer, inte minst frivillig
organisationer. Flykting eller invandrarverksamheten har sällan varit en 
del av den ordinarie verksamheten i dessa organisationer. Statliga eller 
kommunala inslag har alltid varit viktiga faktorer och motiv för att 
starta sådana verksamheter. 
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Repatriering 

Repatriering: illusion eller realistisk vision? 

I Sverige har repatrieringsprocessen pågått under många år. Sedan 1950-
talet återvänder cirka en tredjedel av invandrare efter en treårsperiod och 
långsiktigt cirka hälften.71 Àven en del flyktingar har återvänt hem till 
följd av demokratins återinförande i sina hemländer. Ett exempel är att 
omkring 5000 chilenare försökt återvända men en del av dessa åter-
invandrat till Sverige dels p.g.a. att de kanske inte var väl förberedda.72 

Sociala missionen var den frivilligorganisation som under en lång period 
systematiskt arbetade med dessa frågor. Det handlar om såväl gruppvis 
som individuell hjälp för repatriering. 

Redan 1988 behandlades återvandringsfrågor i budgetpropositionen 
88/89. För återvandringspolitiken anges att all återvandring skall vara 
frivillig, att en lyckad integration i Sverige ger bästa förutsättningar och 
möjligheter för flyktingar att återvända, att återvandringen bör vara väl-
planerad och att det stöd flyktingar får i samband med återvandringen 
skall ses som en del av landets humanitära bistånd. 

Det tidigare "tabubelagda" återvandringsfråga har fått en ny fart och 
legitimitet och blivit en av grunderna i invandringspolitiken i Sverige 
under 1990-talet.73 Efter fredsavtalet om Bosnien-Hercegovina som 
skrevs under den 14 december 1995 tyckte man att många bosnier 
skulle återvända hem.74 Enligt avtalet skall ett återvändande ske i 
samarbete mellan parterna och UNHCR. Detta skulle omfatta intern
flyktingar i Bosnien-Hercegovina (B-H), flyktingar i grannländerna och 
flyktingar i andra länder, bl. a. Sverige. Man konstaterar att många 
längtar hem men antar att de flesta inte kommer att återvända hem. 
Olika svenska frivilliga organisationer och myndigheter började planera 
förberedelser för återvändande av bosniska flyktingar. Stödet för en 
möjlighet för att frivilligt återvända till B-H ansågs vara en viktig del 
av en lyckad återbyggnad av B-H.75 Genom ett antal svenska interna
tionella hjälporganisationer skall Sida ta på sig att genomföra ett 
återuppbyggnadsprogram i B-H som omfattar bostadsreparationer, 
telekommunikationer och hjälp till traumatiserade människor. För att ge 
information om möjligheter till återvandring till bosniska flyktingar 
avsatte regeringen 5 miljoner kronor som SIV skulle disponera för 
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planerade projekt av olika organisationer i Sverige. Man etablerade en 
samordningsgrupp som består av representanter från SIV, Sida, 
Kommunförbundet, AMS, B-H riksförbund, Sociala missionen, Caritas, 
Svenska Röda Korset och SAF. Gruppens uppgift var att samordna 
insatserna mellan parter samt fungera som länk mellan flyktingar och 
olika återvandringsinsatser i Sverige och i B-H. 

I mars 1996 utgav SIV sitt andra informationsblad om återvand
ringsfrågor, Frågor och svar om återvandring. I bladet informerar man 
om frågor som t. ex. vad som händer med PUT om man återvänder till 
B-H? Kan man få sitt PUT om man återvänder till Sverige? Får man 
bidrag till hemresan? o.s.v. I juni 1996 kom SIV:s tredje informations
blad, Bidrag för rekognosceringsresor till Bosnien - Hercegovina. 
Enligt bladet har regeringen samma år avsatt 25 miljoner kronor för att 
användas till bidrag för rekognosceringsresor till Bosnien-Hercegovina. 
8000 personer kunde utnyttja detta tillfälle. Här förklaras bidragets 
storlek, villkoren, hur man söker det och andra relaterade frågor och 
information. Viktigt att påpeka är att SIV även börjat omfatta flyktingar 
från Somalia i debatten om återvandringen. I böljan av 1997 genom
fördes en konferens för att diskutera somaliska flyktingars möjligheter 
att återvända hem. Efter att frivilligorganisationer inledningsvis drivit 
återvandringsfrågor blev dessa frågor i böljan av 1997 en självständig 
verksamhet inom SIV. 

I Umeå kommun har man haft några informationsmöten. Det 
viktigaste har varit Umeå temadag om "att återvända till Bosnien" som 
ägde rum den 12/2/1996. Mötet arrangerades av kommunförbundet i 
samarbete med invandrarbyrån i Umeå. I temadagen deltog föreläsare 
och informatörer från bl. a. återvandrings samordningsgruppen, UD, 
WHO/Euro-Rehab AB, B-H:s ambassadör i Sverige, B-H Riksför
bundet och bosniska föreningen i Umeå samt företrädare för kommun
styrelsen och invandrarbyrån i Umeå kommun. Syftet, enligt en 
informant på invandrarbyrån, var att orientera sig tidigt och sprida 
information om återvandringsfrågor bland tjänstemän, politiker och 
flyktingar. 

I Umeå kommun är denna företeelse inte helt ny. Tidigare har 
eritreaner, etiopier och somalier varit på dagordningen. Man arrange
rade för dem en studiecirkel. Men mest handlade det om individuella 
fall. Det har alltid funnits människor som vill flytta hem, säger invand
rarbyråns chef. Men det har aldrig varit fråga om att grupper skulle 
återvända eller att man ska prata om återvandring eller anpassa 
integrationen till denna målsättning. I kommunen har man annars inte 
drivit detta som en officiell linje p.g.a. främst avsaknad av en klar 
central officiell politik kring dessa frågor. 

Dagens verksamhet vad gäller bosniska flyktingars repatriering är 
mer organiserad och man pratar om det som en reell del av en verk
samhet som håller på att få en klarare politisk linje. Men det som kan 
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som uppfattas gåtfullt är att många talar om återvandring, men det finns 
inga formella uppdrag om denna fråga. 

Mycket motstånd från AMS tänkte jag att den här frågan är inte 
färdig, det är inte dags än, det måste ju också förankras på riksdags-
och regeringsnivå vilket ännu inte har gjorts men det kommer väl 
antar jag (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

På invandrarbyrån har man inga siffror om antalet bosnier som har ringt 
och har funderingar kring återvändandet. Information har kommit från 
bosniska föreningen i kommunen som pekar på "många samtal från 
människor som vill veta både det ena och det andra". Dessutom har 
enskilda personer gått på invandrarbyrån. 

Frågat om pengar och sånt, men det är ingen rusning. Däremot 
pratas det mycket om att man ska åka på rekognosceringsresor, 
några har varit hemma också (Intervjuad företrädare för Invandrar
byrån 1). 

Någon undersökning om huruvida bosniska flyktingar tenderar att åter
vända till Bosnien eller ej har inte genomförts i Umeå kommun. Man 
antyder att det var dels bosniska riksförbundets undersökning som 
gjordes 1995 och som visade att det ligger runt femtio procent. En 
undersökning som ambassaden gjort visar ett oerhört stort procenttal 
vill återvända. 

Att bosniernas "repatrieringsprojekt" fick så mycket uppmärksamhet 
beror på bl. a. politiska och ekonomiska aspekter i hemlandet. Men det 
var också en grupp som, p.g.a. kriget fick en stor uppmärksamhet. 

Den grupp som kom ny till Sverige /.../ och som kommit längst i 
verksamheten för de var den grupp som var mest nyhetstörstande 
och behövde mest hjälp med allt för dom var nya i samhället 
(Intervjuad företrädare för ABF 9). 

Utan att på något vis underskatta politiska och centrala signaler i dess 
olika former som handlade om återvändandet så kan man inte utesluta 
det faktum att det finns en slags självgenererande verksamhet. Åter-
vandringsfrågan också har sin dragningskraft på mikronivån med olika 
slags intressen och/eller personligt intresse att hjälpa, att ställa upp för 
det man tycker är ideellt och humant kan vara mycket signifikant. 

De informationsmöten som man har haft i Umeå kan tolkas som att 
de inte faller inom en planerad verksamhet eller någon samman
hängande framtidsblick. Istället var det mer eller mindre bara att sprida 
information till både myndigheter och även till bosnier. Det är det 
intryck som man får från olika samverkande informanter i denna 
verksamhet. Behovet av information verkade mycket stort. Speciellt 
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gäller detta de flyktingar som snabbt vill återvända hem. 
Men dessa visioner om återvandringen har inte på något sätt på

verkat det konkreta arbetet med flyktingar i Umeå kommun. Man har 
inte vidtagit några åtgärder i den riktningen. Det påpekas att man inte 
kan eller far göra det så länge man inte har ett formellt uppdrag. 

Vad är det vi ska göra egentligen? Vad är det vi formellt ska göra i 
de frågorna? Ska vi jobba med ett förberedande av återvandring då 
måste vi veta vilket uppdrag vi har. Under vilka premisser vi ska 
göra det och allt det här. Det vet vi inte. Det finns inga riktlinjer. De 
riktlinjer och direktiv vi har är fortfarande mot integration 
(Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

Svårigheterna att integrera sig med tanke på läget på arbetsmarknaden 
anges, som vi ska se, som viktiga orsaker till varför man också tänker 
och planerar för repatriering. Invandrarbyråns chef gjorde en gång en 
skrivelse om att etablera ett återvändarcentrum i Umeå. Idén uppkom 
p.g.a. etiopiernas och somaliernas situation. Det är "för långt mellan 
deras verklighet och den verklighet som finns här". 

Att vi skulle bölja titta på dom här frågorna, att det var faktiskt en 
reell verklighet för många. Jag menar man måste vara realistisk och 
se att det här kommer, många kommer oavsett vad vi gör för 
fantastiska program så kommer det ändå att innebära att dom inte 
kommer att komma in i ett svenskt samhälle. Det är för långt mellan 
deras verklighet och den verklighet som finns här och det behovet 
som svensk arbetsmarknad har. Vi kan inte trolla och göra om den. 
Jag menar, man måste vara gymnasieingenjör eller högskoleingenjör 
för att stå på Volvo t. ex. idag /.../ och då tycker jag personligen att 
det finns andra värdigare sätt att diskutera om människors framtid 
om det är realistiskt att återvända. Att diskutera det här med arbets-
marknadsinriktade åtgärder /.../ det här att man skulle utbilda folk 
till att återvända, det var liksom inte officiellt okej så länsarbets
nämnden sa helt nej här. Man ville inte alls vara med och diskutera 
nåt sånt, så lade vi ner (Intervjuad företrädare för Invandrarbyrån 1). 

Texten ovan återspeglar ett resonemang som förutsätter att flyktingar 
kom till Sverige frivilligt. Ännu mer slående är resonemanget om att 
människor är instängda i "sin verklighet" och är så långt från "vår egen 
verklighet". Med sådana formuleringar blir det helt hopplöst att tänka 
på en annan lösning än att återvända "hem". En annan involverad 
informant i ett relevant projekt i kommunen påpekar. 

Jag vill se det så här, att största motivet är det humana sättet att 
hjälpa människor /.../ och det är att de ska fa ett socialt drägligt liv. 
Många uttrycker själva att deras största önskan är att återvända hem 
och jobba med det vi är uppfödda med i vår kultur /.../. Det finns ca 
700 000 arbetslösa i Sverige, vad finns det för alternativ? Jämför
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elsevis har vi en 7-800 000 av utomnordisk härkomst i Sverige. Om 
man då tar bort alla svenska ur arbetslöshetsstatistiken så skulle 
resten vara invandrare som är arbetslösa men nu är det inte så, och 
därför är det humant att om de vill ska de fa möjligheten att åter
vända /.../. Antingen att återvända till en human situation där man 
styrker deras möjlighet att åka hem eller stanna kvar i ett svenskt 
arbetslöshets- och socialberoende. Man ställer dom här frågorna mot 
varandra och det är inget vi tvingar på människorna utan vi har en 
långvarig diskussion (Intervjuad företrädare för ABF 9). 

Vad är det för jobb som man är uppfödd med i ens kultur? Resonemanget 
ovan utgör viktig del av hela diskursen som har uppkommit under de 
senaste åren. Man känner igen tankegången; "'de' är bra på många saker 
och 'vi' är bra på annat". Att det är ett humant sätt att hjälpa människor 
att skaffa sig ett drägligt socialt liv, dock i hemlandet och inte i Sverige. 
Vår informant tycker att detta är det många själva önskar, att arbeta med 
det de är uppfödda med i sin kultur. Läget på den svenska arbetsmark
naden är den utlösande faktorn. I bägge resonemangen markerar man 
otvivelaktigt att det är "realistiskt" och att det inte finns bättre alternativ 
än att återvända hem om man inte vill hamna i permanent arbetslöshet i 
Sverige. 

Vid min intervju med bosniska föreningens ordförande märks att det 
är praktiska aspekter som är kärnan i frågan återvandringen. 

Det är svårt att säga eftersom jag t. ex. är bosnisk muslim, min stad 
har serberna intagit. Så det är en stad som serberna har just nu. Jag 
vill inte gå till en stad som serberna har, men det finns dom som kan 
återvända, det är samma sak mellan kroaterna och serberna 
(Intervjuad företrädare för Bosniska föreningen 13). 

Det finns bland alla tre bosniska grupper sådana människor "som skulle 
vilja göra något åt problemen", men i de flesta fall går det bra, säger 
föreningens ordförande. Invandrarnämnden har inte diskuterat åter-
vandringsfrågor så mycket. "Inte så mycket, men vi har haft det uppe", 
anger en politiker. "Man ska ha den valfriheten att fa dö i det land man 
vill. Det är en mänsklig rättighet", tillägger hon. 

Den oklara linjen samt det politiska etablissemangets passivitet vad 
gäller integrationsarbete och återvandringsfrågor har lett till att man på 
gräsrotsnivå inte har varit säker på hur verksamheten bedrivs. 

Jag har ingen riktig uppfattning än hur det här kommer att se ut, 
därför jag ser själv motsättningen. Officiellt så pratar man som om 
dessa är parallella processer /.../. Jag kan inte riktigt själv föreställa 
mig vad det innebär för den enskilda människan, det låter ju så 
idealt att förbereda människor för två möjligheter (Intervjuad före
trädare för SAFIR-projektet, AF 8). 
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"Man kanske vill tro att det måste vara antingen eller att återvända eller 
stanna i Sverige", säger en intervjuad företrädare för Invandrarbyrån. 
Hon tillägger. 

Det måste vara en möjlighet att en del kommer att vara i Sverige en 
tid och sedan återvända till sitt hemland. Men många kommer också 
ha två hemländer att pendla emellan (Intervjuad företrädare för 
Invandrarbyrån 1). 

För övrigt har man inte bara varit osäker om vad man bör vidta för 
åtgärder, man har också varit osäker om det är helt lagligt att vidta 
konkreta åtgärder för att driva denna fråga effektivt. 



7 

Avslutning 

Ett grundläggande problem med flyktingmottagandet är att det inte har 
funnits ett tydligt mål för flyktingmottagandets verksamhet. Det saknas 
också klara kriterier för vad man precis skall åstadkomma. Därför blir 
bedömningen av såväl verksamheten som dess utfall en svår uppgift. 
Detta gäller såväl de centralt beskrivna målen som de lokalt formule
rade målen. Umeå kommuns invandrarpolitiska program har t. ex. varit 
under ständiga diskussioner och utsatts för kritik av såväl politiker som 
tjänstemän i detta sammanhang. Invandrarpolitiken, enligt de intervju
ade, saknar klara målsättningar, vilket leder till att målen uppfattas på 
olika sätt av olika informanter. Dessutom saknas styrmekanismer. 
Staten via SIV har inte heller varit till stor hjälp. Kunskapsöverföring 
mellan SIV och Umeå kommun har inte fungerat systematisk och varit 
målinriktad. Det gäller inte minst flyktingverksamheten efter kommun-
placeringen. Invandrarverket har inte något formellt mandat för att 
navigera verksamheten efter en viss riktning. Förutom att informera och 
rekommendera så skriver SIV avtal om det antal flyktingar som place
ras i kommunen. Avtalet är ofta allmänt formulerat och pekar på det 
nödvändiga som måste genomföras, t. ex. bosättning, SFI undervisning, 
barnomsorg etc. Avtalet utgör inget detalj styrande dokument. Det 
statliga bidraget som SIV deponerar efter antal flyktingar som placeras 
i kommunen uppföljs inte, t. ex. hur detta bidrag fördelas i olika verk
samhetsområde. Flexibiliteten i detta sammanhang var avsett att ge 
kommunerna det handlingsutrymme som är nödvändigt för en sådan 
omfattande och komplicerad verksamhet. Följden är att den kommunala 
flyktingmottagningens verksamhet, i association med den kommunala 
starka autonomin, har blivit oöverskådlig. Samtidigt saknar de flesta 
politiska partier vilja och sammanhängande visioner och lösnings
strategier om diverse samhällsfrågor kring flykting- och invand
rarfrågor. Politiker har specialiserat sig inom vissa områden. Invand
rarfrågor har inte den status som ambitiösa politiker ofta siktar på, erfar 
en av mina informanter. Med en generellt fragmenterad partipolitik och 
relativt svag invandrarpolitisk representation som präglas av brist på 
klara politiska positioner, befogenheter, tid, kunskaper och inflytande 
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inom och utanför sitt parti kombinerat med det faktum att det rör sig om 
en svag målgrupp (invandrare och flyktingar) blir det ofrånkomligt att 
invandrar- och flyktingfrågor underrepresenteras och saknar priorite
ring lokalt. 

Avgörandet sker på gräsrotsnivån. Under sådana omständigheter blir 
det enskilda erfarna och kompetenta tjänstemän som uppfyller detta 
tomrum. Men flyktingverksamheten kräver samarbete mellan ett antal 
statliga, regionala och kommunala myndigheter, något som tjänstemän 
på egen hand inte kan klara. Det övergripande ansvaret för varje 
myndighet/verksamhetsområde ligger på det berörda politiska organet 
(nämnd) som, åtminstone principiellt, har kontroll över hur riktlinjen 
bör se ut och hur medlen används. Detta innebär att verksamheten stött 
på skilda svårigheter utan ett politisk samarbete över nämndens 
ansvarsområde. Något som blivit klart för oss är att trots olika försök 
och goda insatser att samordna resurserna och bättra samarbetet an
gående flyktingverksamheten mellan olika berörda myndigheter i Umeå 
kommun, har dessa försök varit till lite hjälp. 

Undersökningar av Umeå kommuns invandrarbyrås organisering 
och verksamhet visar att dessa har varit i en ständig förändring. Detta 
har inte skett utan skadliga följder. En ny omorganisering har ofta skett 
innan den sista omorganiseringen har hunnit bli etablerad och förank
rad. Det har lett till att verksamheten inte längre blivit överskådlig. Det 
har också lett till att personalen saknat arbetsro. Dessutom har följderna 
av denna ständiga reform- och omorganisering omöjliggjort att man på 
central nivå kan överblicka och kontrollera verksamheten eller resurs
användningen på det lokala planet. Det finns flera orsaker till dessa för
ändringar: Viljan att utveckla verksamheten och skapa en effektivare 
organisation är ett motiv. Men offentliga utredningar och politiska 
signaler från centralt håll har också influerat den organisatoriska 
formen och verksamheten. 

Det kommunala ekonomiska beroendet av instabilt och varierande 
statligt bidrag är en mycket viktig faktor till de stora förändringarna i 
organisation och verksamhet. Ett huvudskäl till varierat statligt bidrag 
är det varierade flyktingflödet till landet. Men det beror också på 
Invandrarverkets planering angående flyktingars kommunplacering som 
inte har varit konsekvent i förhållande till de årliga avtalen med 
kommunen.76 Det totala ekonomiska beroendet av statligt bidrag har 
också lett till att verksamheten får mindre politisk och administrativ 
uppmärksamhet på det lokala planet. Det är inga kommunala medel 
som står på spel. Vi vet inte precis hur statliga medel för en verksamhet 
som drivs kommunalt påverkar det lokala implementeringsarbetet. Men 
enligt en politiker ägnas t. ex. lite tid för dessa frågor i kommunfull
mäktige i jämförelse med andra kommunala verksamhetsområden. 
Flyktingmottagningens ekonomiska bas har varit beroende av det antal 
flyktingar som placeras i kommunen. Varierande antal flyktingar som 
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anländer till Umeå vaije år har inte varit positivt för att utveckla organi
sationen och för en långsiktig planering. 

Invandrings- och flyktingpolitikens motiv, formulering och imple-
menteringsmekanismer har i många sammanhang och av mina flesta 
informanter upplevts som försvårande för ett bättre engagemang och 
flyktingmottagande i kommunen. Trots att man tog emot ett stort antal 
bosniska flyktingar kan man konstatera att den svenska invandrings
politiken har, under första åren av 1990-talet, blivit allt mer strängare 
vad gäller lagstiftning och praxis. De motiv som har framförts till den 
nya linjen är bl. a. den ekonomiska situation som landet genomgår, att 
det kommer ekonomiska flyktingar och att asylsökande består av 
många lyckosökande människor, att asylsökande ljuger om motiven till 
sin flykt, att man med avsikt döljer sitt riktiga identitet etc. Flykting
frågor, har man hävdat, har att göra med befolkningsexplosionen i 
"tredje världen" och den globala ekonomin samt det ökade gapet 
mellan Syd och Nord.77 Dessutom har man böljat förknippa många nya 
negativa företeelser i det svenska samhället med invandringen och 
invandrarnas antal i landet. Det är faktorer som har påverkat berörda 
tjänstemän och politiker på den lokala nivån. Det politiska engage
manget är minimalt. Sanningen är, som en politiker i Invandrar-
nämnden uttalar: "Invandrar- och flyktingfrågor är inte mycket populä
ra längre/.../ det finns inga politiska poäng att plocka här /.../ politiker 
är rädda att tappa väljare". 

De politiker som försöker att påverka flyktingmottagningen utgör 
därför ett fåtal. Bland dessa finns bara några som är drivande krafter. 
Men även dessa politiker bär ett ansvar för att invandrar- och flykting
frågor inte är uppmärksammade och förankrade på den lokala politiska 
scenen, anser en politiker i invandrarnämnden. 

Enligt förordningen om svenskundervisning för invandrare har SFI 
som syfte att ge grundläggande kunskaper i svenska. I praktiken inne
bär detta att SFI-nivån inte är tillräcklig för fortsatt utbildning, vare sig 
yrkesutbildning eller vid andra institutioner. SFI måste därför komp
letteras med andra kurser i svenska. Det är vanligt att flyktingar efter 
SFI:n går på diverse kompletterande kurser och yrkesutbildningar. Brist 
på en reell arbetsmarknadsmålinriktade, sammanhängande kurser eller 
utbildningsmoment leder till lika stor risk för passivisering som den 
långa arbetslösheten som många är utsatta för 

Viktigt att komma ihåg är att flyktingars delaktighet i den verksam
het som berör dem själva är mycket ringa. De utgör en internt sett 
heterogen grupp som sammantaget inte så lätt kan göra sig hörd. 
Svårigheten att kunna kommunicera, brist på kunskap om hur flykting
mottagandet i sin helhet fungerar och osäkerheten som flyktingar 
befinner sig i under den första tiden är bara några faktorer att nämna 
bakom bristen på delaktighet. Man bör dock peka på att berörda 
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myndigheters arbetsrutiner och strukturer är de största hindren för en 
reell samverkan från flyktingarnas sida i verksamheten. Det finns också 
orsaker som ligger utanför flyktingmottagandets kontroll och 
möjligheter som gör valfriheten för flyktingar begränsade. Val av t. ex. 
bostadsområde, praktikplats, yrkesutbildning etc., är som regel högst 
begränsade. Tillgängligheten av dessa i rätt tid är ofta avgörande. 

Vad gäller repatrieringsfrågor kan det sägas att i Umeå har man 
försökt att profilera sig genom att tidigt försöka etablera ett återvand-
ringscentrum. Idén gick dock av olika skäl inte att förverkliga. Det kan 
symbolisera närvaron av viljan att driva en sådan linje. Men idén kan 
också reflektera tjänstemännens ambitioner att utveckla andra frågor 
relaterade till invandring och flyktingmottagning. Man startade exem
pelvis ett projekt på studieförbundet ABF-Umeå för s.k. informations
centrum för återvandringsfrågor. Det saknades dock konkreta visioner 
och åtgärder bland alla berörda myndigheter i sammanhanget. 

Flyktingmottagningens verksamhet handlar om en mycket kompli
cerad process. Det handlar om att introducera nya invånare i svenskt 
samhälls- och arbetsliv. Det kräver därför långsiktiga planer. Men det 
hela har skett med kortsiktig, steg för steg planering. En viktig orsak är 
att ett antal aktörer måste samordna sina resurser för att åstadkomma 
bättre resultat. Detta har inte helt lyckats. Vi diskuterar ofta kommuner
nas självstyre och dess möjligheter att tolka och tillämpa lagar efter 
lokala förhållanden. Men interaktionen mellan stat och kommun och 
det nätverk som behövs för åstadkomma ett lyckat arbete samt det 
finansiella beroendet av varierat statsbidrag ger i vissa sammanhang 
litet handlingsutrymme. 

Inte så sällan associeras flyktingars integration och ett lyckat flyk
tingmottagande med flyktingars möjlighet att komma in på arbets
marknaden. Detta ett alltför begränsat integrationskriterium. Relationen 
till arbetsmarknaden är behäftad med en rad hinder som gör att flyk
tingar och invandrare har mycket svårt att få ett fotfäste i det svenska 
arbetslivet. Under dessa förhållanden är det svårt att säkert bedöma hur 
effektivt flyktingmottagandet i sig har varit. 

Socialtjänstens betydelse för verksamheten kan såväl operativt som 
administrativt delvis förklaras i ett historiskt perspektiv.78 Detta gäller 
hela flyktingmottagandet i landet. I Umeå kommun har man gradvis 
försökt distansera flyktingverksamheten från socialtjänstlagens arbets
metoder och anda. Viktiga steg har vidtagits sedan böljan av 1990-talet. 
Numera har kommunen inlett en ny förändring av den kommunala 
invandrar- och flyktingverksamheten. Denna förändring är en sorts 
harmonisering med den nya integrationspolitik som innebär att 
säråtgärder som riktar sig mot invandrare som grupp bör begränsas till 
insatser och åtgärder som kan behövas under den första tiden i Sverige. 
Ett särskilt introduktionsprogram för nyanlända diskuteras. Det är 
oklart än hur det hela kommer att utveckla sig. 
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Denna rapport har lyft upp framförallt de problematiska sidor som 
präglat flyktingmottagandet i Umeå kommun. Men mycket gott kan 
också sägas om det lokala flyktingmottagandet i kommunen. Under 
introduktionstiden utrustas flyktingen med nödvändiga redskap för sin 
integration i samhälls- och arbetsliv. Den stora problematiken för fler
talet flyktingars integrationsprocess visar sig på allvar efter SFI-
utbildningen. Då böljar man söka arbete, försöka ändra sin bostadsort, 
sträva efter att vara delaktig i politiska och sociala sammanhang etc. 
Rasism, segregation i dess alla former och arbetslöshet utgör reella 
hinder för en lyckad integration av flyktingar och invandrare i sam
hället. En stor del av det lokala flyktingmottagandets också goda resul
tat kan därför osynliggöras och motverkas av sådana faktorer. 

Kommunerna kommer även i fortsättningen att anordna individuellt 
inriktad introduktion för skyddsbehövande och andra invandrare som 
kommuner får särskilda statliga bidrag för.79 Här betonas mer än 
tidigare att introduktionen i större utsträckning bör utgå från individens 
behov och förutsättningar och i högre grad utformas tillsammans med 
den enskilde. Vidare bör folkrörelserna i större utsträckning spela en 
viktig roll i introduktionen.80 Detta är viktiga markeringar, givet de 
problem som erfarenheterna med flyktingmottagandet hitintills har visat 
på. Framtiden får visa i vilken grad man förmår att minska avståndet 
mellan integrationspolitikens ideal och realitet. 
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