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Förord 

Denna studie har gett oss mycket nya tankar och reflektioner vilket har varit väldigt givande.  

Vi vill i detta förord framförallt rikta ett stort tack till alla respondenter som har ställt upp, 

utan ert engagemang hade det inte varit möjligt att genomföra studien. Det har varit 

intressanta samtal och ni gör ett otroligt bra arbete! Vi vill också tacka vår handledare Åsa 

Gustafson för ett gott samarbete, goda råd och stöttning under arbetets gång.  

 



Abstract	  

 
Detta är en kvalitativ studie baserad på tio semi-strukturerade intervjuer med statliga och kommunala 
aktörer från fyra inlandskommuner i Västerbottens län. Syftet är att ur ett kommunperspektiv 
analysera hur fyra inlandskommuner i Västerbottens län organiserar sitt flyktingmottagande inom 
ramen för de statliga och kommunala krav och resurser som finns tillgängliga. Vi vill med vår studie 
förstå hur kommunerna uppfattar sin kontext vad gäller flyktingmottagning av vuxna med permanent 
uppehållstillstånd och undersöka hur de organiserar och samarbetar med andra aktörer, exempelvis 
statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen. De teoretiska utgångspunkter vi använt oss av är 
organisering, nyinstitutionell teori och social kategorisering. De huvudsakliga resultaten i studien är 
att det både finns fördelar och nackdelar med att vara en liten kommun vid organisering av 
flyktingmottagning, detta då det är en oregelbunden verksamhet på grund av att mottagandet av 
nyanlända varierar från år till år. Vi har även identifierat samarbeten inom och mellan kommunerna 
men att det inte finns någon tydlig strategi om samarbetsprocesserna mellan kommunerna. Att 
kommuner förväntas anpassa sin verksamhet utifrån statliga myndigheters krav är också något vi har 
identifierat.  
 
 
Nyckelord: Organisering, samarbete, regional utveckling, Västerbottens län, flyktingmottagning, 
nyanlända, inlandskommuner, glesbygdsområde.   
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Inledning 
Västerbotten utgör 13 procent av Sveriges yta och har en befolkning på ca 260 000 invånare. 

73 procent av länets alla invånare bor i de två största städerna, Umeå och Skellefteå. Totalt 

finns 15 kommuner i Västerbotten och 12 av dessa har mindre än 10 000 invånare. 

Västerbotten är det enda län i norra Sverige som har haft en positiv befolkningsökning sedan 

år 1968 (Region Västerbotten 2013, s.7). I samband med att flertal människor flyttar till 

stadsregionerna så möter många av länets kommuner stora utmaningar. Framförallt 

inlandskommuner som har långa regionala avstånd och därmed svårt att tillhandahålla och 

säkerställa service och en välfungerande social välfärd. Detta är en utmaning som kräver nya 

lösningar för att organisera välfärdstjänster (ibid., s.10). I denna studie kommer vi fokusera på 

inlandskommuner i Västerbottens län, problematiken som beskrivits ovan gäller generellt för 

glesbygdskommuner i hela Sverige men blir mer påtaglig ju längre norrut färden går 

(Glesbygdsverket 2006, s.4).  

 

Idag finns det samverkan mellan kommunerna i länet, det finns tre relativt tydliga geografiska 

områden inom vilka kommunerna samverkar. Det första området är Umeåregionen som består 

av kommunerna: Umeå, Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Nordmaling, och Robertsfors.  Det 

andra området, Skellefteå kommun som ibland inkluderar kommunerna Norsjö och Malå. Det 

tredje området; Västerbottens inland även kallad Region åtta bestående av kommunerna: 

Lycksele, Åsele, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Malå, Norsjö och Dorotea. Region åtta 

bildades år 2012 som ett mellankommunalt samarbete för att främja samarbete mellan 

kommunerna och arbeta tillsammans med framtida regionala utmaningar, detta då 

kommunerna har liknande glesbygdsproblematik exempelvis negativ befolkningsutveckling 

(Pettersson 2013, s.15). 

 

Oavsett om det är stora eller små kommuner så har de alla samma uppdrag och måste förhålla 

sig till samma riktlinjer. Små kommuner som främst återfinns i Västerbottens inland med 

långa inomregionala avstånd måste tillhandahålla samma offentliga service som de större 

kommunerna längs kusten. Detta gäller även vid mottagandet av flyktingar som under de 

senaste åren har ökat i samband med oroligheter i andra länder. Totalt sökte sig 81 301 

människor sig till Sverige år 2014 för att ansöka om asyl, varav cirka 35 000 beviljades 

permanent uppehållstillstånd (Migrationsverket a. 2014). I Västerbottens län tog man emot 
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totalt 995 flyktingar med beviljat uppehållstillstånd varav 349 flyktingar bosattes i Region åtta 

(Migrationsverket b. 2014). Detta ökade mottagande ställer krav på hur kommuner 

organiserar sitt flyktingmottagande utifrån de statliga och kommunala krav som finns. För 

inlandskommunerna i Västerbottens län kan organiseringen försvåras i och med långa 

geografiska avstånd och i vissa fall avsaknad av besökskontor för statliga verksamheter som 

är involverade i mottagandet av flyktingar. Utifrån detta vill vi undersöka organiseringen av 

flyktingmottagandet i relation till Västerbottens inland och dess regionala utmaningar. 

Studien kommer att ingå i en antologi som sammanställs av YourWill1 och Länsstyrelsen i 

Västerbottens län.  

  

Syfte	  och	  frågeställningar	  	  

Syftet med denna studie är att ur ett kommunperspektiv analysera hur fyra inlandskommuner i 

Västerbottens län organiserar sitt flyktingmottagande inom ramen för de statliga och 

kommunala krav och resurser som finns tillgängliga. Med vår studie vill vi förstå hur 

kommunerna uppfattar sin kontext vad gäller flyktingmottagning av vuxna med permanent 

uppehållstillstånd och undersöka hur de organiserar och samarbetar med andra aktörer, 

exempelvis statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen. För att besvara vårt syfte kommer 

vi utgå från följande frågeställningar: 

 

• Vad finns det för strategier inom kommunerna vid organiseringen av 

flyktingmottagning?  

• Vad innebär de kommunala förutsättningarna för organiserandet av 

flyktingmottagning? 

• Vad innebär de kommunala förutsättningarna för samarbete inom och mellan 

kommunerna? 

• Vad innebär kravet på samarbete med statliga myndigheter? 

 

Vill vi med denna studie bidra till att synliggöra utvecklingsmöjligheter vid mottagandet av 

nyanlända utifrån rådande statliga och kommunala förutsättningar. Detta så 

inlandskommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inom Region åtta reflekterar kring 

                                                
1 YourWill är ett utvecklingsföretag som bedriver projekt för att hjälpa företag att förverkliga deras idéer. 
Antologiprojektet syftar till att samla olika studentuppsatser inom ämnet regionala utmaningar.  
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organiseringen och samarbetet med mottagandet av nyanlända samt inverkan på regionala 

utvecklingsfrågor.  

 

Begreppsförklaring 

Nedan kommer vi att förtydliga fyra begrepp: flykting, nyanländ och samverkan/samarbete 

som är återkommande i studien. Organisationer som är kopplade till flyktingmottagning och 

deras ansvarsområden kommer att synliggöras i nästa avsnitt. 

 

Det första begreppet flykting syftar till: 

en person som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland 
på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin 
religiösa eller politiska uppfattning (Regeringskansliet 2015). 

                                                                                                                   

Alternativt en person som: 
löper risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löper 
allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt (Migrationsverket c. 2015). 

 
Det andra begreppet nyanländ syftar till en person som för en kort tid sedan har invandrat 

(riktmärke två år) samt fått permanent uppehållstillstånd och har rätt att bo, arbeta och leva på̊ 

samma villkor som alla invånare i Sverige (Kulturdepartementet 2000, s.23). Begreppen 

nyanländ och flykting kommer i denna studie att användas som synonymer. 
 

Det två sista begreppen samverkan och samarbete ska i denna studie ses som en synonym till 

varandra och syftar till:   

      

... att man tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som är 
styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot gemensamt 
mål. Samverkan är alltså̊ medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans 
med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte 
(Danermark 2000, s.15).  

 

Organisationers	  ansvarsområden	  vid	  flyktingmottagning 

Detta avsnitt syftar till att belysa hur ansvars- och arbetsfördelningen ser ut mellan 

kommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen vid flyktingmottagning. Vi har valt att 

fokusera på dessa aktörer för att få en förståelse för det empiriska materialet. 
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Migrationsverket fastställer en fördelning utifrån mottagningsbehov i varje län gällande 

personer med permanent uppehållstillstånd. Länsstyrelsen träffar sedan en överenskommelse 

med varje kommun i länet angående hur platserna ska fördelas. Länsstyrelsen har även 

uppdrag att främja regional samverkan mellan berörda aktörer som anordnar aktiviteter för 

nyanlända (SFS 2010:197). 

 

År 2010 trädde lagen (SFS 2010: 197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i 

kraft. Lagen reglerar berörda aktörers ansvarsområden och insatser som syftar till att 

underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Detta innebär att 

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för samordningen för nyanländas etablering i arbets- 

och samhällslivet. Arbetsförmedlingen utreder i första hand om personer har rätt till 

etableringsinsatser enligt lagen (SFS 2010: 197). Därefter upprättas en etableringsplan 

innehållande aktiviteter om en sysselsättningsgrad på heltid, 40 timmar i veckan i 24 

månader. Aktiviteterna ska anpassas efter personens behov och utformas med den nyanlände 

och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. 

Etableringsplanen måste innehålla minst: svenska för invandrare (hädanefter SFI), 

arbetsförberedande insatser som t.ex. yrkespraktik, arbetsmarknadsutbildning eller 

kompletterande grund- och gymnasieutbildning samt samhällsorientering (hädanefter SO) i 

syfte att ge grundläggande kunskaper om det svenska samhället (Pettersson, 2013 s.9). En 

nyanländ som deltar i aktiviteter enligt etableringsplanen har rätt till etableringsersättning från 

staten under 24 månader. I vissa fall har den nyanlände rätten till etableringstillägg och 

bostadsersättning (SFS 2010:197 & SFS 2010:1122).       

                   

Nyanlända erbjöds till och med 20 februari år 2015 en etableringslots som hade till uppgift att 

stödja den nyanlände utifrån etableringsplanen tre timmar per månad. Denna tjänst har 

Arbetsförmedlingen avslutat på grund av att systemet hade stora kvalitetsbrister. Tjänsten 

kommer att ersättas med andra etableringsinsatser som Arbetsförmedlingen kommer att 

anordna utifrån den nyanländes behov2 (Arbetsförmedlingen 2015). Arbetsförmedlingens 

ansvarsområde innebär också att de ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till 

berörda parter exempelvis kommuner. Samtliga kommuner och Arbetsförmedlingar träffas 

enligt den lokala överenskommelsen (hädanefter LÖK) som är ett strategiskt dokument 

innehållande bland annat ansvarsfördelning och rutiner mellan berörda parter och andra 

                                                
2 Vid skrivande stund för studien är ingen ny etableringstjänst ännu tillsatt efter uppsägning av etableringslotar.  
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myndigheter samt organisationer kring flyktingmottagning (Sveriges kommuner och landsting 

2015).  

 

Kommunernas uppgift är att ansvara för mottagandet och den praktiska hjälpen för att 

introducera nyanlända invandrare i det svenska samhället. Enligt etableringslagsstiftningen 

har kommuner ansvar för SO, SFI och bosättningsförsörjning (SFS 2010:197, SFS 

2000:1383). Kommuner ansvarar också för ensamkommande barn samt insatser för barn och 

ungdomar som exempelvis skola och barnomsorg. 

 

Att	  förstå	  organisering	  i	  kommunal	  verksamhet 

Följande avsnitt behandlar hur små kommuner samordnar sina verksamhetsområden samt 

kommunernas handlingsutrymme att organisera sig. Avsnittet innehåller även en kort 

introduktion till New Public Management inom den offentliga sektorn.   

 

Att	  organisera	  i	  kommunal	  verksamhet 

Den ekonomiska och demografiska utvecklingen ställer krav på att kommuner förändrar sin 

organisation kring välfärdspolitiken. Detta blir mer tydligt i de norrländska kommunerna som 

länge har präglats av utflyttning vilket har försämrat den ekonomiska situationen och därmed 

förutsättningarna för välfärden. För att lösa situationen kan samverkan med andra kommuner 

vara en hjälp på vägen (Glesbygdsverket 2006, s.4) 3 . Utifrån en kartläggning av 

Glesbygdsverket (2006 s.3) har man utifrån 22 kommuner belägna i gles- och 

landsbygdsområden försökt skapa sig en bild över hur kommuner samordnar sina 

verksamhetsområden. Resultatet visade att kommunal samverkan sker inom en rad olika 

verksamheter. Vanligast är inom de tekniska verksamheterna som exempelvis 

räddningstjänsten. Inom välfärdsområdet är samverkan begränsad, detta på grund av stora 

geografiska avstånd mellan kommunernas invånare. Avstånden försvårar den offentliga 

servicen i glesbygdsområden på grund av att den typen av service ofta kräver direktkontakt 

till kunden. Ett annat problem är att medborgarna förväntar sig att den offentliga servicen 

finns inom bosättningsområdet (ibid., s.4). 

                                                
3 Trots att forskningen är genomförd för en tid sedan belyses relevanta insikter som fortfarande är aktuella inom 
området.    
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I Sverige har kommuner en stor frihet att välja hur de vill organisera sina aktiviteter och 

verksamheter utifrån det som passar lokalt, eftersom det finns stora skillnader gällande 

kommuners storlek till yta och befolkningsmängd (Sundström & Tingvall 2006, s.3 & 

Mattisson 2013, s.20). Men även om kommuner fritt kan organisera sin verksamhet som de 

önskar så har alla kommuner samma uppdrag oavsett antalet invånare (Sundström & Tingvall 

2006, s.36-37). Med ett stort eller litet flyktingmottagande så har de alla rätt till samma typ av 

välfärdstjänster oberoende av kommunens storlek. Små kommuner har få anställda som ska 

sköta samma uppdrag som personalen i större kommuner. Det innebär att möjligheten till 

specialisering i små kommuner bli mindre och att kompetensen ofta är knuten till en eller ett 

fåtal personer. Det är en stor utmaning för små kommuner att hantera ett allt mer komplext 

uppdrag, exempelvis mottagande av flyktingar utan att kunna öka graden av specialisering på 

samma sätt som stora kommuner (ibid., s.101). Nästa avsnitt behandlar hur offentliga 

organisationer influerats av den privata sektorn.  

 

Att	  organisera	  i	  relation	  till	  New	  Public	  Management	   

New Public Management (hädanefter NPM) är inte en enhetlig teori utan snarare ett kluster av 

idéer och metoder lånade från näringslivet och privata företag för att styra organisationer. 

Svenska kommuner har under en tid influerats av NPM med tanken att politiken ska upprätta 

mål och att kommunala förvaltningar ska vara handlingsinriktade och sträva efter 

måluppfyllelse (Almqvist 2006, s.9-11). De faktorer som idag kännetecknar ett flertal svenska 

kommuner gällande NPM är att det för det första har skett en generell nedtoning av 

samhällsplanering och sociala reformer till förmån för offentliga kostnadsminskningar och 

minskad statlig styrning av ekonomin. För det andra har offentliga organisationer och 

funktioner brutits upp i olika beståndsdelar. Detta genom en tudelning av beställning och 

produktion för att producenterna ska kunna konkurrera med varandra, på grund av att 

konkurrens anses vara det viktigaste medlet för att nå hög effektivtet (Montin 2007, s.117-

118). 

 

För det tredje sker en förskjutning från processkontroll till efterkontroll (t.ex. mål- och 

resultatstyrning). Det innebär att regelstyrning och andra tekniker för offentlig verksamhet 

ersätts med olika former av efterkontroller. Man betonar framför allt att det ska vara möjligt 
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att bedöma en verksamhets måluppfyllelse. En sista aspekt som betonas är medborgarnas 

individuella rättigheter, att fritt få välja mellan olika serviceproducenter (ibid., s.118-119).  

 

Det finns ett antal värden som kolliderar med NPM i den offentliga sektorn, exempelvis att 

marknadsefterlikningen d.v.s. att skapa konkurrenssituationer kolliderar med att eftersträva en 

helhetssyn inom kommunala organisationer. Samt att privatiseringen kolliderar med kravet på 

insyn över hur offentliga medel används (offentlighetsprincipen) (ibid., s.124). Vilka effekter 

NPM har kring organisering i offentliga verksamheter råder det delade meningar om, men att 

offentliga organisationer influeras av NPM och att det påverkar deras sätt att fungera är 

påvisat i forskning (Mattisson 2013, s.12). Mot bakgrund av detta och NPMs tydliga fokus på 

effektivitet och resultatuppföljning konstaterar Nergelius (2013) att samverkan mellan 

kommuner anses attraktivt då många mindre kommuner har svårt att klara sina uppdrag 

(refererad i Mattisson 2013, s.29). Att de kommunala verksamheterna har influerats av NPM 

är relevant för att se hur man vid mottagandet av nyanlända arbetar för att uppfylla de statliga 

och kommunala krav som finns utifrån tillgängliga resurser. Ett av de uppdrag kommuner har 

är att ta emot flyktingar och hur man organiserar detta beskrivs i nästa avsnitt.  

 

Att	  organisera	  flyktingmottagning	  i	  kommunal	  verksamhet	  

Hur kommuner väljer att organisera sitt flyktingmottagande skiljer sig. Ansvaret fördelas ofta 

på flera politiska nämnder och vilken nämnd som har huvudansvaret för flyktingmottagandet 

varierar. Utifrån en enkätundersökning genomförd på Sveriges 290 kommuner så har cirka 

hälften av kommunerna lagt ansvaret på socialnämnden, en fjärdedel direkt under 

kommunstyrelsen och därefter är någon arbetsmarknadsenhet vanligast (Länsstyrelserna 

2013, s.6). En majoritet av kommunerna har en policy/handlingsplan för sitt 

flyktingmottagande, men anger att det finns en begränsad beredskap för snabba förändringar i 

mottagandeprocessen till följd av omvärldsförhållanden (ibid., s.7). Vidare beskrivs behovet 

av samverkan mellan kommuner för det kommunala ansvarsområdet vid mottagande av 

flyktingar vara viktigt. 

 

Idag samverkar många kommuner över kommungränserna, det gäller både konkret samverkan 

kring exempelvis SFI, SO, yrkesutbildning och tolkning, men även samverkan som utgör ett 

erfarenhetsutbyte, där man träffas och diskuterar gemensamma spörsmål (ibid., s.18). I vissa 

kommuner förekommer också en samverkan med externa aktörer gällande undervisningen av 
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SFI (ibid., s.13). Behovet av samverkan kring flyktingmottagning beskrivs vara störst i små 

kommuner, detta på grund av deras storlek och som vi skrev ovan, svårigheten att erhålla 

specialiserad personal för specifika uppdrag (ibid., s.18). Att erbjuda offentliga tjänster 

grundar sig i att man kategoriserar medborgare utifrån olika behov. Betydelsen av att 

kategorisera flyktingar ur ett kommunalt och statligt perspektiv kommer att belysas i följande 

avsnitt.  

 

Att	  kategorisera	  flyktingar	  ur	  ett	  kommunalt	  och	  statligt	  perspektiv	  	  

I en studie av Diedrich och Styhre (2008, s.331) betonar man idag att statliga myndigheter allt 

mer samarbetar med kommunala organisationer. Det gäller i synnerhet vid arbete med 

flyktingfrågor och flyktingmottagning. Tanken med ett statligt och kommunalt samarbete är 

att organisationernas omvärld ska sorteras och kategoriseras utifrån samma premisser. Utifrån 

kategorier kan man skapa kontroll i organisationers sätt att organisera då det ger möjlighet att 

erbjuda exempelvis rätt typ av service. Detta eftersom klassificeringsarbete möjliggör för 

organisationer att skapa ett subjekt, det vill säga vilka grupper exempelvis flyktingar, som 

passar in i organisationen för urval av potentiella kunder (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007, 

s.36).  

 

Vid den organiserade samverkan kring flyktingmottagning har man identifierat att de olika 

organisationerna klassificerar flyktingar olika på grund av att organisationer har olika 

specifika uppdrag och kompetensområden. Generellt sett framställs ofta flyktingar som 

“hjälplösa” och som ett “problem” tvingade att leva på välfärdsstaten. Dessa föreställningar 

ansvarar ingen enskild organisation för, utan det är ett resultat som baseras på flera aktörers 

institutionella mål och funktioner (Diedrich & Styhre 2008, s.332-333). Detta innebär för den 

enskilda flyktingen ett multipelt rollspel och att den tvingas tillämpa en rad olika roller utifrån 

vilken organisationen den möter. I studien har man identifierat fyra olika roller som flyktingar 

tvingas tillämpa, dessa är: “den migrerande”, “den behövande”, “studenten” och “den 

arbetssökande” (ibid., s.332).  
 

Hur man kategoriserar flyktingar är för denna studie relevant då det kan få betydelse för hur 

kommuner organiserar sitt flyktingmottagande då forskningen indikerar att kommunala och 

statliga myndigheter kategoriserar flyktingar olika.  
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Perspektiv	  för	  att	  förstå	  organisering	  av	  flyktingmottagning 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna studie, vilka är 

organisering, nyinstitutionell teori och social kategorisering. Dessa teorier tillämpas för att 

förstå hur mottagandet av flyktingar är organiserat i de valda kommunerna. Samt för att 

analysera denna process bestående av aktörer, resurser och strategier.  

 

Från	  organisation	  till	  organisering 

När man studerar organisering fokuserar man på hur människor faktiskt organiserar sig kring 

olika problem och utmaningar och inte så mycket på hur de formellt är ordnade inom 

organisationen. Begreppet organisering syftar till hur människors aktiviteter är samordnade på 

olika sätt, det är en process bestående av aktörer, resurser och strategier.  Organisering kan 

ske vid sidan av, inom och mellan olika formella organisationer, det kan vara olika typer av 

projekt där medlemmar från organisationer eller enheter samarbetar kring ett gemensamt mål. 

Exempelvis att olika kommunala verksamheter samarbetar med mottagandet av nyanlända 

(Montin 2007, s.134-135).  

 

En utgångspunkt när man studerar organisering är att man betraktar hur organisationer är 

socialt konstruerade. I forskningssyfte studerar man därför hur organisationer har blivit 

konstruerade snarare än vilka egenskaper organisationer har (Czarniawska 2005, s.15-16). 

Uppmärksamhet bör riktas mot organisering snarare än organisationer, men hur 

organiseringen är strukturerad har betydelse. Detta kommer synliggöras i nästa avsnitt kring 

nyinstitutionell teori.  

 

Nyinstitutionell	  teori 

Nyinstitutionell teori fick sitt startskott i och med John M Meyer och Brian F Rowans artikel 

”Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony” som 

publicerades år 1977. Artikeln fick inte bara stor framgång på grund av sina teoretiska bidrag 

utan också för den kritik författarna riktade mot den dåtida organisationsteorin. De teorier 

som dominerade organisationsteorin under 1970-talet handlade om att organisationer strävade 

efter teknisk effektivitet och att det var drivkraften bakom organisatorisk förändring. Vidare 

antog man att framgångsrika organisationer var synonyma med teknisk effektivitet, men 

författarna Meyer och Rowan var kritiska till detta antagande och hävdade att vissa 
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organisationsförändringar syftar till att öka dess legitimitet snarare än dess effektivitet (Stern 

1999, s.80-81). Men huruvida legitimitet eller effektivitet är viktigast varierar beroende på 

tillhörigheten till organisatoriska fält. Organisatoriskt fält är ett centralt begrepp inom 

nyinstitutionell teori och det beskrivs vara en referensram för organisationer som arbetar med 

samma typ av verksamhet. Organisationer inom samma organisatoriska fält kan innebära 

möjlighet till samarbete eller utgöra konkurrens (Ineland 2006, s.100).  

 

Inom nyinstitutionell teori skiljer man mellan två olika organisatoriska fält, det institutionella 

och det tekniska (Stern 1999, s.81). Inom det tekniska fältet bestäms organisationers 

framgång av hur väl de handskas med tekniska problem. Teknisk effektivitet i termer av 

kvalitet och kvantitet är relativt lätta att mäta och utvärdera. Inom det institutionella fältet är 

organisationers produkter svårare att mäta både när det gäller kvalitet och kvantitet. Detta 

bidrar till att organisationer inom det institutionella fältet konkurrerar med varandra genom 

sin förmåga att handskas med institutionella krav. Legitimitet är ett konkurrensmedel som 

säkrar organisationers resurstillgångar och överlevnadschanser (ibid., s.80-81). I denna studie 

fokuserar vi på det institutionella fältet då det kommunala flyktingmottagandet återfinns där, 

nedan beskrivs institutionella faktorer som påverkar organiseringen.   

 

Institutionella	  faktorer	  för	  att	  erhålla	  legitimitet	  inom	  nyinstitutionell	  teori 

Organisationer betraktas inom den nyinstitutionella teorin som “... öppna system med hög 

känslighet för rådande normer i samhället och den institutionella omvärlden” (Meyer 1994 ref 

i Ineland 2006, s.98). Detta innebär att organisationer ses som sociala konstruktioner som 

påverkas av föreställningar i omgivningen. Därmed blir det viktigt att anpassa sig till 

normativa förväntningar i samhället för att erhålla legitimitet (Ineland 2006, s.98-99). 

Organisationer kan därmed inte agera fritt utan det finns institutionella faktorer som begränsar 

handlingsfriheten. De institutionella faktorerna skapas i organisationers omgivning genom att 

vissa aktiviteter förutsägs bli bäst utförda enligt en viss procedur av exempelvis politiska 

beslutsfattare, opinionsströmningar, lagstiftning eller professionella grupper. Detta leder till 

att organisationer inom samma fält tvingas vara allt mer lika varandra då det finns en 

uppfattning om vad som är “god” respektive “riktig” organisering, så kallad isomorfism 

(Johansson 2006, s.17-19). 
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Man brukar särskilja isomorfismen i tre olika inriktningar, tvingande, mimetisk och normativ 

isomorfism som påverkar de organisatoriska fältens likformighet. Den första inriktningen, 

tvingande isomorfismen handlar om att en dominerande aktör inom ett fält utformar regler 

som andra organisationer sedan tvingas följa. Den dominerande aktören kan vara en stat och 

de tvingande reglerna är lagar, föreskrifter och förordningar. Den andra inriktningen, mimetisk 

isomorfism innebär att man skapar likformighet inom ett fält genom att organisationer 

imiterar varandra. Detta blir speciellt tydligt om ett fält präglas av osäkerhet, då tenderar 

organisationer inom fältet att imitera de organisationer som anses vara framgångsrika. De 

framgångsrika organisationerna påverkar våra föreställningar då de är representativa inom 

fältet. Den sista inriktningen, normativ isomorfism grundar sig i en process som skapar 

likriktning inom organisatoriska fält genom samhällets professionalisering. Exempelvis 

anställer man inom samma fält personer med liknande utbildningsbakgrund för att personer 

med samma utbildning tenderar att ha liknande normsystem och idéer om vad som präglar en 

god organisation och organisering (Stern 1999, s.84-86).  

 

Studera	  individer	  och	  processer	  inom	  nyinstitutionell	  teori	  

Som nämnt ovan betraktas organisationer inom det nyinstitutionella fältet som sociala 

konstruktioner och en central utgångspunkt är att betrakta individerna inom de enskilda 

organisationerna. Detta då individer genom sina handlingar konstruerar och påverkar 

organiseringen. Så istället för att studera organisationers effekter studeras processer som 

åstadkommer förändringar av organisationer och variationer mellan organisationer (Johansson 

2002, s.129-131). Fokus för vår studie är alltså individerna som organiserar mottagandet av 

nyanlända inom ramen för statliga och kommunala krav. Teorin som redovisas ovan är av 

betydelse för vår studie för att illustrera hur flyktingmottagning är organiserat ur ett 

kommunalt perspektiv. Det nyinstitutionella begreppet isomorfism är ett verktyg för att belysa 

vilka institutionella faktorer som påverkar organiseringsprocsessen. Att studera individer och 

processer är centralt för att förstå organisering. I nästa avsnitt beskrivs hur sociala kategorier 

får betydelse för hur man faktiskt väljer att organisera sig.  

 

Betydelsen	  av	  sociala	  kategorier	  vid	  organisering	   

Att kategorisera människor antas handla om hur olika kategorier av människor ska sorteras 

och positioneras i förhållande till varandra (Borevi & Strömblad, 2004 s.8). Ett flertal forskare 
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har studerat och påvisat hur tjänstemän i offentliga organisationer både om- och återskapar 

sociala kategoriseringar både formellt genom byråkratins regelverk men också informellt 

genom värderingar hos anställda inom organisationer (Hertzberg, 2003 s.13). Att kategorisera 

beskriver författaren Hertzberg som ett sätt för organisationer att reducera komplexiteten. I 

hans studie beskriver han hur Arbetsförmedlingen kategoriserar arbetslösa efter vilka behov 

de bedöms ha. Det beskrivs vara nödvändigt för att matcha de arbetslösas behov utifrån 

Arbetsförmedlingens tjänster (ibid., s.49-50). Inom den offentliga politikens ramverk är det 

nödvändigt med sociala kategoriseringar för att definiera hur olika grupper ska tilldelas vissa 

resurser i välfärdspolitiken (Borevi & Strömblad, 2004 s.8-9). Hur kommuner kategoriserar 

flyktingar är av betydelse för denna studie då organiseringen kan skilja sig utifrån vilka behov 

flyktingar tillskrivs ha. 

 

Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod och den analysstrategi vi valt för denna studie. Dessutom 

diskuteras de etiska överväganden vi gjort. 

 

Urval 

För att välja ut respondenter har vi gjort ett slumpmässigt urval på kommuner i Region åtta i 

Västerbottens län (Bryman 2002, s.312-313). Totalt genomfördes 10 intervjuer i fyra 

kommuner, tanken var att sammanlagt genomföra 11 intervjuer men en respondent hade inte 

möjlighet att medverka. För att täcka upp detta bortfall ställdes kompletterande frågor till 

respondentens kollega. Urvalet hade fokus på nyckelpersoner i de kommunala 

organisationerna och med representanter från de lokala Arbetsförmedlingarna. 

Nyckelpersonerna i de kommunala organisationerna var kommunchefer och 

flyktingsamordnare. Kommunernas formella organisation kommer inte presenteras, detta för 

att inte synliggöra de utvalda kommunerna var för sig i studien. Tanken var att få variation 

och fånga olika perspektiv kring organisering av flyktingmottagning. 

 

Kvalitativa	  intervjuer 

Denna studie bygger på semi-strukturerade enskilda intervjuer, detta för att få en tydlig 

beskrivning av den kommunala organiseringen kring flyktingmottagning. Vi har utgått från en 
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intervjuguide som består av två teman med tillhörande frågor (se bilaga 1-3). Vi valde att 

genomföra semi-strukturerade intervjuer på grund av dess flexibilitet. Respondenterna har 

getts möjlighet att fritt utveckla sina svar. Vid intervjuerna har följdfrågor ställts för att följa 

upp, utveckla samt fördjupa svaren från respondenterna (Denscombe 2009, s.232-235). 

Intervjuer lämpar sig väl för denna studie eftersom syftet är att studera olika kommuners 

organisering kring flyktingmottagning, dvs. inte hur en eventuell formell organisation är tänkt 

att fungera. 
 

Genomförande 

Vi utformade tre olika intervjuguider (se bilaga 1-3), två till den kommunala organisationen 

och en till Arbetsförmedlingen. Det är vanligt med anpassning av intervjuguiden vid 

kvalitativa intervjuer både utifrån respondentens tjänsteposition och nya insikter under 

intervjuarbetet, men intervjuguiderna bör ändå vara jämförbara och lika till innehållet (Trost 

2010, s.71). Därför har vi utgått från två teman vid samtliga intervjuguider: 
 

• Organisering av flyktingmottagning. 

• Samarbeten med andra aktörer och myndigheter.   

 

Vid intervjuerna med kommuncheferna har följdfrågor ställts på ett mer övergripande plan 

kring flyktingmottagandet medan vid intervjuerna med flyktingsamordnarna fokuserade vi på 

frågor om det praktiska arbetet med vuxna nyanlända. Intervjuerna med arbetsförmedlarna 

hade fokus på både ett övergripande plan och det praktiska arbetet med nyanlända. Innan 

varje intervjutillfälle skickades intervjufrågorna till respondenterna för att de skulle ha 

möjlighet att läsa igenom och förbereda sig. Varje intervju inleddes med presentation av 

studiens syfte och respondenterna fick bekräfta tillåtelse av inspelning och vi informerade om 

konfidentialitet, det vill säga att respondenterna och kommunerna kommer avidentifieras. 

Intervjuerna var individuella och utfördes via telefon och pågick ungefär 30 till 50 minuter. 

En fördel med telefonintervjuer är att de tar mindre tid i anspråk då intervjuer generellt är 

väldigt tidskrävande och man får ofta begränsa antalet intervjuer. Men eftersom vi valde att 

genomföra telefonintervjuer kunde antalet intervjuer utökas jämfört med om vi skulle 

genomfört dessa “ansikte mot ansikte”. Några utmaningar vid utförandet av intervjuerna var 

att det ibland kunde vara svårt att höra vad respondenterna sade och att det inte var lika lätt att 

ställa följdfrågor under tiden som respondenterna pratade. En annan utmaning var att undvika 
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störningsmoment under intervjuerna då vi inte kunde säkerställa att respondenterna befann sig 

på en avskild plats. 

 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades det inspelade materialet för att kunna 

inleda det analytiska arbetet. Intervjuerna transkriberades i sin helhet men detaljer som skratt 

och pauser uteslöts då det inte ansågs relevant för analysen (Kvale & Brinkmann 2009, kap 

10). 

 

Tematisk	  analys 

Vid analys av det empiriska materialet har vi utgått från tematisk analys. Tematisk analys 

används för att identifiera, analysera och studera återkommande mönster i datamaterialet 

(Braun & Clarke 2006, s.79). Teman skapas i relation till forskningsfrågan och representerar 

en viss nivå av ett svar eller innebörd i det empiriska materialet. Vi fokuserade på att belysa 

vissa teman utifrån forskningsfrågan snarare än att ge en tematisk bild av hela datamaterialet 

(ibid., s.82).   

 

Första steget i det analytiska arbete handlade om att läsa igenom det transkriberade materialet 

noggrant ett antal gånger för att bekanta oss med materialet och för att få en känsla av 

helheten och lära känna det. Denna fas kallar Braun och Clarke för “familiarising yourself 

with the data” (2006, s.87-89). Nästa steg i processen kallas för “generating inital codes”, 

denna fas inleder kodningsprocessen. Syftet med kodning är att reducera ner materialet så det 

blir mer överskådligt. Vi har valt att utgå från Charmaz (2006) kodningsstrategi då det saknas 

en tydlig beskrivning av detta i Braun och Clarkes (2006) artikel. Charmaz delar upp 

kodningsprocessen i två delar, initial och fokuserad kodning. Den initala kodningen är 

textnära och innebär att vi skapade nyckelord till textsegment för att identifiera uttalanden och 

handlingar (Charmaz 2006, s.53). Vi kodade ibland ord för ord och ibland meningar och 

kortare stycken. I tabellen på nästa sida exemplifieras den initiala kodningen. 
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Tabell 1: utdrag från telefonintervju. 

 

När den initiala kodningen slutförts påbörjades nästa steg i kodningsprocessen, fokuserad 

kodning (ibid., s.57-60). I denna fas behölls de koder som var mest förekommande och 

analytiskt intressanta för vår studie. De koder som behandlade samma sak kodades om till 

kategorier (se tabell 2). Vid fokuserad kodning övergår materialet gradvis till en teoretisk 

nivå. Efter kodningsarbetet sorterades koderna till övergripande teman. 

 

Tabell 2: exempel på tematisk kodning med teman och kategorier. 

Teman:   

Organisering Samverkan Regionala 
utmaningar 

Kategorier:   
Möjligheter Hinder Kategorisering Kommunal Interkommunal Lokala 

aktörer Tillväxt 

Exempel på koder:   

Gott om 
boendeplatser 

Långa 
geografiska 
avstånd 

Bidrags-
beroende  

Stort 
handlings-
utrymme 

SO inom 
Region åtta 

Träffar 
AF enligt 
LÖK 

Kompetens- 
försörjning 

 
 

Etik 

I vår studie har vi förhållit oss till de fyra etiska forskningsprinciperna som finns inom det 

samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Den första principen är informationskravet, som 

har uppfyllts genom att informera respondenterna om studiens syfte via ett informantbrev (se 

bilaga 4). Inledningsvis vid varje intervju upplystes respondenter muntligen om deras 

rättigheter. De informerades om att deltagandet är helt frivilligt och att intervjuerna enbart 

kommer att användas i syfte för studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Den andra principen, 

Respondent: Kommunchef Initiala koder 

”Jag tror vi har ett väldigt gott samarbete med 
skolan och även med kommunstyrelsen. Jag 
tror att vår litenhet gör att vi jobbar mer 
tillsammans än i vanliga fall. Så för våran del 
att även gå över förvaltningsgränserna är 
ganska naturligt, det gör vi i vanliga fall 
också”. 

1. Gott samarbete med skolan och 
kommunstyrelsen. 

 
2. Mer samarbete i liten kommun. 

 
3. Arbetar över förvaltningsgränser. 
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samtyckeskravet uppfylldes inledningsvis i intervjuerna genom att fråga om respondenternas 

samtycke (ibid., s.9-10). 

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter och annan 

information om deltagarna ska behandlas med konfidentialitet så att inga obehöriga kan ta del 

av dem (ibid., s.12-13). Gällande detta krav informerades respondenterna att det insamlade 

materialet enbart kommer vara tillgängligt för oss och vår handledare på universitetet. Det 

finns vissa etiska problem då studien är genomförd på inlandskommuner i Västerbottens län, 

där antalet kommuner är begränsade men vi har tagit hänsyn till detta genom ett slumpmässigt 

urval från samtliga inlandskommuner. Vidare har hänsyn tagits till att avidentifiera 

respondenterna samt kommunerna vid presentationen av studiens empiriska resultat och 

analys. 

 

Den fjärde och sista principen är det så kallade nyttjandekravet som innebär att uppgifter som 

samlats in om enskilda personer endast får användas till forskningsändamål (ibid., s.14). 

Respondenterna informerades att det insamlade materialet enbart kommer att användas för 

studiens syfte men att det kommer publiceras i antologin om regionala utmaningar i 

samarbete med YourWill och Länsstyrelsen. Utifrån vårt syfte är vi intresserade av hur 

kommunala verksamheter praktiskt organiseras vid mottagandet av nyanlända utan att 

bedöma möjliga konsekvenser eller effektivitet. Vid framställningen av studiens resultat har 

vi tagit i beaktande att inte påverka kommunernas framtida arbete med mottagandet av 

nyanlända, utan vi har velat synliggöra utvecklingsmöjligheter utifrån rådande förutsättningar.  

 

Ett	  kommunalt	  perspektiv	  på	  organisering	  och	  samverkan	  kring	  

flyktingmottagning 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet presenteras och analyseras. Materialet 

presenteras utifrån tre olika teman, dessa är: organisering, samverkan och regional utveckling 

där varje tema avslutas med en sammanfattande analys. Vi kommer att belysa principerna för 

den kommunala organiseringen av flyktingmottagning snarare än att synliggöra kommunerna 

var för sig.  
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Att	  organisera	  flyktingmottagning	  i	  Västerbottens	  inlandskommuner 

Det första tema organisering handlar om hur aktiviteter är samordnade på olika sätt och vilka 

aktörer, resurser samt strategier som finns inom organisationen (Montin 2007, s.134-135). 

Inom detta tema har vi identifierat följande tre kategorier; möjligheter, hinder och 

kategorisering. Detta avsnitt syftar till att beskriva hur flyktingmottagning är organiserat inom 

de olika kommunerna. Vi kommer att fokusera på mottagande av vuxna nyanlända och inte 

ensamkommande barn och ungdomar, då det är två olika organisationer.  

 

Inom de fyra kommunerna finns det avtal med Länsstyrelsen angående kommunernas 

mottagande av flyktingar under ett år. Kommunerna beskriver att det är begränsat med 

möjligheter att påverka kvoten av mottagandet men att det finns möjlighet att göra det utifrån 

antalet tillgängliga bostäder i kommunerna. En kommunchef uttrycker också att det finns en 

brytpunkt i antalet nyanlända för ett samhälle. Kommunchefen syftar på att ett för stort 

mottagande i relation till antalet tidigare invånare kan skapa oroligheter, men hen menar att 

man inom kommunen har hittat en lämplig nivå på mottagandet. Samtidigt uttrycker en annan 

kommunchef att mottagandet kan vara tvingande och att hänvisa till brist på bostäder inte 

alltid är ett godkänt argument utan att det finns möjlighet att bygga fler bostäder inom 

kommunen. Men med låga marknadsvärden på bostadsmarknaden framförallt i Västerbottens 

inland blir det en stor ekonomisk fråga att producera fler bostäder. Samtidigt varierar 

mottagandet av flyktingar från år till år vilket kan bidra till att vissa lägenheter ibland står 

tomma.    

 

Hur kommuner väljer att organisera flyktingmottagandet i den kommunala verksamheten 

skiljer sig åt, det finns stor valfrihet för kommuner att fritt organisera sitt mottagande. Vi har 

identifierat att några kommuner har placerat flyktingmottagningen direkt under 

kommunstyrelsen och andra under socialnämnden.  

 
… vi ligger under kommunstyrelsen, en tillväxtenhet. Politiken ansåg att 
flyktingmottagandet är en tillväxtfaktor för vår lilla kommun. 
 

– Flyktingsamordnare 
 

Som citatet ovan beskrivs motivet till placeringen av flyktingmottagandet under 

kommunstyrelsen vara en tillväxtfråga för kommunen. Liknande argument fanns hos andra 

kommuner som organiserat flyktingmottagandet under kommunstyrelsen. De som placerat 
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flyktingmottagning under socialnämnden hänvisar till att det kommer många familjer till 

kommunen och att det därför ska finnas närhet till individ- och familjeomsorg. Detta belyser 

skillnaden att mottagande av nyanlända kan ses som en tillväxtfråga i vissa kommuner och 

som en omhändertagandefråga i andra (se Länsstyrelserna 2013, s.6).  

 

Att	  arbeta	  praktiskt	  med	  flyktingmottagning	  	   

Gällande det praktiska mottagandet av nyanlända ser organiseringen förhållandevis likadan ut 

under den första tiden i kommunerna för de nyanlända. Personal som arbetar med 

flyktingmottagning möter upp de nyanlända på buss- eller flygplats och följer sedan med till 

boendet som kommunen har möblerat och inhandlat mat för några dagar. Kommunerna hyr i 

första hand bostäder av de kommunala fastighetsbolagen. Utifrån individens behov och årstid 

så hjälper flyktingmottagningen i kommunerna att ordna med kläder och skor. De första 

dagarna informerar man om viktig samhällsinformation samt bokar etableringssamtal med 

Arbetsförmedlingen för att utreda om individen ska ingå i etableringsreformen. Om det 

kommer barnfamiljer anmäler man till barnomsorgen och skolan, man hjälper även till med 

att boka tid på vårdcentralen. Individer som ska ingå i etableringsreformen ska inom en till två 

månader efter ankomst till kommunen upprätta en etableringsplan. I samband med att 

individen får sitt första etableringsbidrag tecknar man ett nytt hyreskontrakt och skriver över 

lägenheten till den boende. 

 

Att	  upprätta	  riktlinjer	  och	  kvalitetssäkra	  arbetet	  med	  nyanlända 

Alla fyra kommuner har upprättade handlingsplaner/policys för arbetet med 

flyktingmottagning, men hur de ser ut och hur man faktiskt arbetar med dessa skiljer sig 

mellan kommunerna. I vissa kommuner har man för något år sedan utformat nya policys 

innehållande rutiner för att uppnå ett bra mottagande och en god integration. Dokumenten 

består av riktlinjer som man kontinuerligt jobbar mot. I andra kommuner arbetar man med att 

utveckla policys då man tidigare inte haft genomarbetade dokument som tillämpats i arbetet. 

Med upprättade riktlinjer för sitt flyktingmottagande kan man inom kommunerna 

kvalitetssäkra sitt arbete, vilket är vanligt i offentliga verksamheter då man mer och mer 

efterliknar den privata marknaden i sitt sätt att organisera verksamheter. Detta gör man 

framförallt genom att kontinuerligt arbeta med mål- och resultatstyrning för att säkerställa en 

god kvalité och effektivitet (Montin 2007, s.117-119).  
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Hur man inom de fyra kommunerna faktiskt kvalitetssäkrar sitt arbete med 

flyktingmottagningen finns det inte några tydliga strategier för. Några kommuner hänvisar till 

inspektioner från både Socialstyrelsen och skolan men dessa syftar inte specifikt till att 

granska kommunernas arbete med vuxna nyanlända. Detta tyder på att det är upp till den 

kommunala verksamheten att granska och kvalitetssäkra sitt arbete med denna målgrupp och 

att det inte finns från statligt håll någon systematisk efterkontroll.  

 

Möjligheter	  vid	  organisering	  av	  flyktingmottagning	  

Alla fyra kommuner har uppgett att kommunens storlek har varit en fördel vid organiseringen 

av arbetet med nyanlända. Flera kommunala ansvarsområden kan vara fördelade på en person 

vilket möjliggör en god inblick i arbetet med vissa verksamhetsfrågor. Det är enkelt att ta 

kontakt med andra personer i olika verksamheter då ett flertal respondenter hänvisar till att 

“alla känner alla i kommunen”. En kommunchef uttryckte att: 

 
Vi är en så liten kommun så vi har ju haft ganska korta ledtider och vi träffar ju 
varandra varenda dag, vi sitter ju i samma hus.   

 
Citatet återspeglar hur det organisatoriskt ser ut inom en av kommunerna, men detta är även 

kännbart inom de andra kommunerna. Det skapar en enkelhet i arbetet som citatet ovan 

belyser i och med korta ledtider, man vet vilka personer man ska kontakta för vissa 

frågeställningar och det är även korta beslutsvägar, vilket kan skilja sig från större 

kommunala verksamheter.    

 

Hinder	  vid	  organisering	  vid	  flyktingmottagning 

Samtidigt som en liten kommun skapar möjligheter och har sina fördelar så uppger även 

respondenterna att det finns en del svårigheter i samband med en liten kommunal verksamhet. 

Som vi beskrev ovan så kan en person inneha flera tjänster. 
 

… lite personal leder ju till att det blir mycket ansvar på en person och är den personen 
borta så blir det haltande. 

 
– Kommunchef 

 
Det kommunchefen belyser är att mycket av arbetet är personberoende av några få personer 

vilket kan leda till att det är svårt att ersätta personal som är borta på grund av sjukskrivning 

eller dylikt. Samtidigt kan personalen ha ett stort eget ansvarsområde som inte delas med 
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några direkta kollegor. En flyktingsamordnare uttryckte att inom små kommuner “får man 

vara något av en tusenkonstnär”. En annan flyktingsamordnare uttryckte även avsaknad av 

kollegor i sitt arbete. Detta belyser framförallt en problematik som är kännbar inom små 

kommuner då personalen förväntas hantera flera tjänster utifrån sitt kompetensområde (se 

Sundström & Tingvall 2006, s.101). 

 

En annan faktor som också ses som en utmaning vid organiseringen av flyktingmottagning är 

de långa geografiska avstånden som kommunerna i Västerbottens inland präglas av. Det 

bidrar till att myndigheter inte alltid finns på plats i kommunerna och att man tvingas resa till 

andra orter inom och även utanför länet.   
 

… om man tittar hur vi är organiserade totalt sett med flyktingmottagningen angående 
kontakter med andra myndigheter så är det inte bra. Det är jobbigt eftersom de inte 
finns på orten. 

 
– Flyktingsamordnare 

 
Flyktingsamordnarens uttryck belyser att de geografiska avstånden försvårar arbetet då man 

tvingas resa till andra orter för att uträtta nödvändiga ärenden tillsammans med de nyanlända, 

exempelvis att ansöka om id-handlingar hos Skatteverket eller besöka Försäkringskassan. 

Vidare försvåras Arbetsförmedlingens arbete med etablering då utbudet på utbildningar och 

aktiviteter ofta är sparsamt inom kommunerna. 
 

… det är begränsat med kompletterande aktörer. Om de nyanlända ska gå en utbildning 
någonstans eller om det är en utredning eller vad det nu än må vara så måste dom oftast 
åka till en annan ort. Det blir mer tidskrävande och ekonomiskt ansträngande. Hade 
exempelvis en nyanländ hamnat i Umeå hade det varit enkelt att gå en 
arbetsmarknadsutbildning då utbudet är större där, medan i vår kommun om dom ska gå 
en liknande utbildning så är det oftast en och en halvtimme enkel väg med buss till 
närmaste ort för att delta i en liknande utbildning. 

 
– Etableringshandläggare 

 
Etableringshandläggaren menar att även om de har ett ansvar att erbjuda aktiviteter inom 

Arbetsförmedlingens verksamhet så har kommunens storlek inverkan. Detta då det inte är 

möjligt att erbjuda flera aktiviteter i en liten kommun med begränsat invånarantal. En annan 

handläggare poängterar också det sparsamma utbudet av aktiviteter inom kommunerna vilket 

försvårar deras etableringsarbete.  
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Sammanfattande	  analys	  

I detta avsnitt kommer ovanstående empiri att analyseras utifrån teorier och tidigare 

forskning. Vi har identifierat att kommunerna har ett stort handlingsutrymme i att praktiskt 

organisera sitt mottagande av nyanlända inom de statliga ramarna, vilket belyser kommuners 

fria handlingsutrymme (se Sundström & Tingvall 2006, s.3). Men trots detta har vi sett att 

organiseringen och rutinerna vid det praktiska arbetet med nyanlända är förhållandevis lika i 

kommunerna, vilket kan bero på olika faktorer som lokala förutsättningar utifrån geografiska 

avstånd samt invånarantal (ibid., s.3). Eftersom Västerbottens län är ett stort geografiskt 

område med stora och små kommuner så påverkas kommunerna av långa avstånd till både 

statliga och icke statliga samarbetspartners. I kombination med lågt invånarantal och låg 

befolkningstäthet i kommunerna blir det ofta begränsat med kommunala resurser och att en 

stor del av resurserna går till resekostnader och dylikt. Dessa faktorer kan tillsammans vara en 

förklaring till liknande organisering i kommunerna. Dessutom belyser detta en 

glesbygdsproblematik som finns på flera håll inom landet, det finns fler kommuner som har 

liknande förutsättningar med långa avstånd och begränsat med kommunala resurser vilket kan 

påverka flyktingmottagandet.  

 

En annan aspekt kring kommunernas likformighet vid organiseringen kan härledas till 

begreppet mimetisk isomorfism, som innebär att organisationer imiterar varandra (Stern 1999, 

s.84-86). Detta på grund av att mottagandet av nyanlända är ett område som har 

omorganiserats från kommunalt till statligt ansvar och att nya organisationsstrukturer har tagit 

form inom både kommunala och statliga organisationer. Vem man imiterar inom området för 

mottagandet av nyanlända kan både vara ett fenomen lokalt, regionalt eller nationellt. Som 

kan leda till konsekvenser för verksamheter inom flyktingmottagning på grund av att man 

imiterar andra organisationer. Det skapas normer och värderingar som blir generella inom 

verksamhetsområdet för flyktingmottagning och för den enskilda organisationen kan det 

innebära att organisationen inte ifrågasätter eller reflekterar över den egna organiseringen 

eller processen att ta emot nyanlända. 

 

Kommunernas organisering av mottagandet av nyanlända influeras delvis av NPM. Att 

efterlikna den privata marknaden bygger på idén att effektivisera och skapa kontroll över 

utförandet genom olika instrument som mäter kvalité och faktiska resultat (Mattisson 2013, 

s.8-11). Men å andra sidan kan det vara problematiskt att efterlikna den privata marknaden i 
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offentliga organisationer då man tvingas kvantifiera arbetet och resultaten vilket inte alltid är 

möjligt. Som tidigare nämnts har alla kommuner upprättade policys/handlingsplaner för att 

skapa kontroll vid utförandet men det finns inte någon tydlig strategi kring hur det 

kommunala arbetet kvalitetssäkras. Policys/handlingsplaner kan tolkas vara strategiska 

dokument men utan tydlig resultatuppföljning vet man inte hur väl arbetet förverkligas. Vilket 

å andra sidan är viktigt då det är offentliga organisationer och att man är ensam på 

“marknaden” utan konkurrens. Samt att det inte finns någon statlig aktör som har till uppgift 

att genomföra efterkontroller på kommunal nivå utan det är istället kommunernas eget ansvar. 

Konsekvenserna av detta är att man fastställer en idé utan att säkerställa hur det förverkligas. 

 

Som tidigare nämnts finns inte vissa statliga verksamheter etablerade inom kommunerna 

vilket uppges försvåra organiseringen vid mottagandet av nyanlända. Flyktingmottagandet 

präglas av begreppet tvingande isomorfism, då staten upprättat lagar och förordningar som 

kommuner är tvingade att följa oavsett kommunernas storlek och mottagande av nyanlända 

(Stern 1999, s.84-86). Med avsaknad av Arbetsförmedlingen och andra statliga aktörer på 

vissa orter leder det till olika kommunala förutsättningar, trots att man har samma regelverk 

att förhålla sig till. Att exempelvis Arbetsförmedlingen inte alltid finns tillgänglig inom 

kommunerna handlar också om hur de statliga resurserna fördelas och utifrån det vilka 

förutsättningar som finns. Med närvaro av statliga organisationer som Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan uppger respondenterna att det hade varit lättare att organisera arbetet 

med nyanlända och skapa en bättre och mer effektiv organisation. Detta innebär att med ett 

flyktingmottagande i hela Sverige får kommunala organisationer arbeta utifrån olika 

förutsättningar som indirekt påverkar möjligheten att organisera arbetet med att ta emot 

nyanlända. De kommunala organisationerna tvingas anpassa verksamheterna oavsett 

geografiska avstånd till statliga verksamheter och de förväntas klara av detta. Det finns inga 

hjälpmedel att tillgå utan glesbygdskommuner som generellt har en del utmaningar ska klara 

av att organisera och anpassa verksamheten utifrån vilka förutsättningar som helst.  

 

Kommunerna har organiserat flyktingmottagandet både under kommunstyrelsen och under 

socialnämnden, detta belyser att kommunerna kategoriserar gruppen nyanlända som både en 

tillväxtfråga och omhändertagandefråga (se Länsstyrelserna 2013, s.6). Att kategorisera 

grupper skapar möjligheter att erbjuda rätt typ av service men också att man tillskriver 

individer deras behov och organiserar flyktingmottagandet utifrån det. För de enskilda 

flyktingarna innebär detta i en glesbygdskommun med negativ befolkningsutveckling att de 
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tvingas in i ett kategoriseringssystem att vara behövande och samtidigt vara självständiga och 

en tillväxtresurs för att bromsa den negativa befolkningsutvecklingen. Vidare kan en 

nämndplacering påverka hur personal inom kommunerna kategoriserar flyktingarna som 

indirekt avgör organiseringen och arbetet att ta emot nyanlända.  

 

Att	  samverka	  för	  god	  organisering	  

Det andra temat, samverkan syftar till att belysa olika samverkansprocesser vid 

flyktingmottagning inom kommunerna. Temat berör kategorierna; kommunal samverkan, 

interkommunal samverkan samt samverkansprocesser med lokala aktörer som exempelvis 

Arbetsförmedlingen.  

 

Kommunal	  samverkan 

I alla kommuner finns en flyktingsamordnare som är ansvarig för flyktingmottagningen. Inom 

kommunerna har flyktingsamordnarna generellt flera olika ansvarsområden, ett flertal arbetar 

med andra verksamhetsområden utöver flyktingmottagning. Det är få anställda personer inom 

kommunerna som arbetar med vuxna flyktingar. Men på grund av att kommunerna samverkar 

över olika kommunala förvaltningsgränser ökar antalet anställda med anknytning till 

flyktingmottagandet. 
 

Vi träffas regelbundet och löser alla problem och pratar nya möjligheter. Det är väl en 
fördel då vi är en liten kommun då vi snabbt kan samtala över administrativa gränser 
inom kommunen. 
 

– Kommunchef 
 

Respondenten belyser att det är enkelt för kommunen att samarbeta kring olika 

verksamhetsfrågor över förvaltningsgränser, samtidigt som det finns en möjlighet för 

kommunen att också organisera sitt samarbete utifrån behov. Enkelheten att organisera 

bekräftar också en annan kommunchef: 
 

… hur vi organiserar i kommunen sker utifrån våra ramar, vi har ju ett stort 
handlingsutrymme att organisera oss själva. 

 

Kommuner kan som organisation skapa egna samarbetsgrupper och bestämma vem och vilka 

som ska ingå. Det bidrar till att samarbetsprocesser kring flyktingmottagning kan se olika ut 



 24 

från kommun till kommun (se Mattisson 2013, s.20). Detta är även något vi har identifiera i 

vår studie. Alla fyra kommuner uppger att de har någon form av samverkan inom den 

kommunala verksamheten kring flyktingmottagning men hur det tar sig uttryck och i hur stor 

utsträckning samverkan sker varierar som sagt mellan kommunerna. I vissa kommuner 

präglas samarbete av kontinuerliga möten både på chefsnivå och medarbetarnivå tillsammans 

med olika kommunala aktörer exempelvis rektorer och lärare för SFI. De olika grupperna 

sammankallar veckovis eller månadsvis till möten utifrån fastställda planer. I andra 

kommuner sammankallar man även till möten utifrån specifika ärenden. 
 

… vi sammankallar enhetsvis för specifika ärenden, det finns igen anledning att 
flyktingmottagningen ska sitta med på möten gällande rena pedagogiska frågor och vice 
versa. Man måste vara rädd om arbetstiden. 
 

– Flyktingsamordnare 
 

I några kommuner präglas samarbetet också kring kontinuerliga möten på både chefsnivå och 

medarbetarnivå tillsammans med olika kommunala aktörer. Men istället för att sammankalla 

utifrån en fastställd plan så sammankallar man istället vid behov, vilket bidrar till att möten 

inte förekommer vid fastställda tidpunkter.  

 

Politisk	  styrning	  av	  flyktingmottagning 

Det politiska samarbetet präglas av en dialog mellan kommunledning och politiker inom 

kommunerna. Ett flertal respondenter uttrycker att frågor gällande flyktingmottagning 

behöver lyftas till politiken och kommunledningen. 
 

Det är inte bara att skriva på ett papper för dom höga kommuntjänstemännen och säga 
ja till ett flyktingmottagande, man måste också ha visioner så att vi “här nere” bättre 
kan jobba med frågorna.   
 

– Flyktingsamordnare 
 

Man efterfrågar en tydligare vision samt strategier då frågorna kring flyktingmottagande 

kommer att kvarstå i kommunerna. Citatet ovan illustrerar att ett politiskt samarbete kring 

flyktingmottagningen skulle bidra till en bättre och välfungerande organisation. Detta då man 

saknar tydliga mål för organisationens arbete (se Almqvist 2006, s.9-11). En annan 

respondent belyser också vikten av ett politiskt styrningsarbete. 
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… en mycket viktig del är att man vill se mer av den politiska ledningen och att de 
uttalar sig om målen… Man vill gärna få formulerat från politiker varför man tar emot 
nyanlända, vilken roll de ska ha och hur vi ska hjälpas åt för att människor ska 
integreras så att både gamla och nya kommuninvånare ska bli en helhet. 

 
– Flyktingsamordnare 

 

Samverkan	  mellan	  kommuner	  kring	  flyktingmottagning 

Precis som det finns samverkan inom kommunerna finns det även samverkan med andra 

kommuner. Ett flertal respondenter uttrycker att det finns en regional samverkan i länet 

bestående av ett etableringsnätverk som Länsstyrelsen sammankallar till några gånger per år. 

Etableringsnätverket består i första hand av tjänstemän från respektive kommun i länet som 

arbetar med mottagande av nyanlända. Flertal av respondenterna uttrycker att det regionala 

samarbetet är av stor betydelse då det möjliggör erfarenhetsutbyte samt diskussioner kring 

centrala och viktiga frågor för kommunernas arbete med flyktingmottagning. Men 

flyktingsamordnarna betonar att de skulle vilja ha ännu mer erfarenhetsutbyte vid 

nätverksträffarna. Samtidigt som en kommunchef understryker ett behov av en central 

funktion inom Länsstyrelsen och Region Västerbotten som stöttar upp och hjälper 

kommunerna inom Region åtta att samarbeta. 
 

Man måste ha en central funktion … en strateg inom flyktingmottagningen som hjälper 
till mot Länsstyrelsen. Det saknar man för det blir så att åtta kommuner pratar med åtta 
kommuner och så ringer åtta personer till Länsstyrelsen. Det skulle vara bra med en 
person som samlar alla frågor… 

 
– Kommunchef 

 
Citatet belyser att samarbetet på regional nivå kan utvecklas men att det inte finns en strategi 

för det i nuläget. En av flyktingsamordnarna betonade att en kommun inom Region åtta 

tidigare haft detta som förslag: 
 

… ett förslag från en kommun var att man gemensamt skulle dela på vissa 
arbetsuppgifter mellan inlandskommunerna och att man skulle hitta en person som 
skulle samordna oss på något sätt, men det blev aldrig av. 

 

De arbetsuppgifter inlandskommunerna i Region åtta idag samverkar kring är SO. Samarbetet 

sker både genom att man samlar olika språkgrupper och har distansföreläsningar på olika 

språk. En kommun anställer då en kommunikatör som håller i undervisningen och sänder ut 

det till andra kommuner, kommunerna fördelar sedan kostnaderna mellan varandra. I vissa 

kommuner samlar man istället olika språkgrupper och reser mellan kommunerna för SO. 
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Vidare beskriver respondenterna att det finns en kontinuerlig dialog mellan kommunerna för 

att be om råd och frågor kring arbetssätt vid mottagande av nyanlända. Inom regionen har det 

funnits olika projektarbeten där man tillsammans har sökt projektmedel, men för tillfället 

finns det inget pågående projekt.  

 

Respondenter uttrycker att det finns en vilja att samarbeta kring fler områden inom regionen. 

Tidigare har det funnits samarbete kring SFI och yrkesprofilkurser men som en 

flyktingsamordnare beskriver det är man “fast i situationen” på grund av de stora geografiska 

avstånden som försvårar arbetet. Förslag på framtida samarbetsområden har varit att ordna 

med “hälsoinformatörer” som reser runt i inlandskommunerna och informerar nyanlända om 

hälsofrågor, samt ett samarbete kring tolkar. En av respondenterna uttrycker att det finns fler 

samarbetsområden att utveckla: 
 

Det är små kommuner så det här att hjälpas åt mer tror jag väl man skulle kunna stöta 
och blöta mer och se möjligheter kring. Vad kan vi mer samarbeta kring förutom SO, 
det är kanske mer vi kan hjälpas åt med, istället för att slita håret av oss i varje liten 
kommun. 
 

– Flyktingsamordnare 
 

Det finns ett stort intresse från alla kommuner att samarbeta med varandra men att det inte är 

något man idag arbetar med att utveckla. Behovet att samarbeta beskrivs vara nödvändigt då 

det skulle kunna leda till ett bättre mottagande och en bättre kvalité i kommunernas arbete.  

 

Samverkan	  med	  Arbetsförmedlingen	  

Som tidigare nämnts har Arbetsförmedlingen det huvudsakliga ansvaret för 

flyktingmottagandet som innebär att de ska vara stödjande och pådrivande till berörda parter. 

Samtliga kommuner träffar och samverkar med Arbetsförmedlingen enligt den lokala 

överenskommelsen (LÖK). Vid dessa möten samlas man och går igenom LÖK som syftar till 

att tydliggöra uppdraget, ansvarsfördelningen, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen 

och kommuner samt andra myndigheter och organisationer. I andra hand är det ett strategiskt 

dokument för hur samverkan kan utvecklas mellan berörda parter (se Sveriges kommuner och 

landsting 2015). I vilken utsträckning mötena inträffar i kommunerna varierar från en gång i 

månaden till två gånger per år. 

 



 27 

När kommunerna har fått beslut om ett mottagande kontaktar flyktingsamordnare 

Arbetsförmedlingen för att meddela och boka ett etableringssamtal för den nyanlände. Detta 

för att så snabbt som möjligt upprätta en etableringsplan och för att etableringsersättningen 

ska betalas ut till den nyanlände. I vissa kommuner uppger flyktingsamordnaren att de deltar 

vid etableringssamtalen hos Arbetsförmedlingen, medan det i andra kommuner istället deltar 

medarbetare från flyktingmottagningen. Deltagandet vid etableringssamtalen möjliggör 

regelbundna träffar som beskrivs vara nödvändigt för en fungerande organisation. Utöver 

detta har kommunerna och Arbetsförmedlingen en ständig dialog. I kommunerna där 

Arbetsförmedlingen har ett kontor beskrivs vara en fördel för samarbetsprocessen jämfört 

med de kommuner där Arbetsförmedlingen finns på plats en till två gånger i veckan.   
 

Sammanfattande	  analys 

Som vi har nämnt finns det ett stort handlingsutrymme gällande kommuners sätt att 

organisera verksamheter, något som vi även identifierat vid de olika samarbetsprocesser som 

finns gällande flyktingmottagning, både inom och mellan kommunerna (se Sundström & 

Tingvall 2006, s.3). Angående organiseringen av samarbetet inom kommunerna uttrycks 

framförallt en avsaknad av tydligare mål och visioner av den politiska ledningen. Eftersom 

flyktingmottagning hör till det institutionella fältet som producerar tjänster som är svåra att 

mäta utifrån kvalitet så krävs andra metoder för att säkerställa en god organisation (se Stern 

1999, s.80-81). Ett sätt att göra detta inom det institutionella fältet är att upprätthålla 

legitimitet i förhållande till omgivningen. Med ett politiskt engagemang som upprättar mål 

och visioner för flyktingmottagandet kan man skapa tydlighet och säkerhet i organisationens 

uppdrag och på så sätt skapa legitimitet. För kommuninvånare kan ett politiskt engagemang 

vara förenat med trovärdighet då kommunala politiker sätter ramar för hur kommunernas 

skattepengar ska finansieras kring exempelvis flyktingmottagandet. Det vill säga att med mål 

och visioner från kommunernas politiska ledning kan tjänstemännens arbete bli tydligt och 

legitimt, vilket är en fråga inom alla svenska kommuner i arbetet att ta emot flyktingar.  

 

I tidigare avsnitt har vi beskrivit att det finns ett behov för små kommuner att samverka för att 

klara sina uppdrag (se Länsstyrelserna 2013, s.18). Men att samarbeta kring 

flyktingmottagning inom regionen är svårt då det är långa geografiska avstånd och att vissa 

aktiviteter kräver direktkontakt med den nyanlände (se Glesbygdsverket 2006, s.4). För att 

skapa välfungerande samarbeten mellan kommunerna i regionen är det viktigt att se 
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alternativa lösningar, som distansutbildningar kring SO. Att samarbeta med andra kommuner 

har bidragit till minskade ekonomiska utgifter och en mer effektiv organisation. 

Respondenterna uttrycker att det finns en vilja att samarbeta kring fler områden men att det 

finns en avsaknad av en samordnande aktör inom regionen. Sammantaget belyser detta att det 

inte upplevs finnas någon tydligt strategi för hur man varken inom regionen eller från 

Länsstyrelsens sida ska samarbeta kring mottagandet av nyanlända, som är av stor betydelse 

eftersom regionen präglas av befolkningsmässigt små kommuner med begränsade resurser. 

Konsekvenser av att det inte finns en tydlighet i samarbetet mellan kommunerna kring denna 

fråga innebär att det kan finnas fler samarbetsområden som ännu inte har utvecklas, som både 

kan innebära ekonomiska fördelar men också en förbättrad kvalité kring mottagandeprocessen 

och integrationen.   

 

Samarbetet med statliga myndigheter är påtvingat de kommunala verksamheterna kring 

flyktingmottagning. Samarbetsprocessen mellan partnerna försvåras då vissa statliga 

myndigheter inte finns etablerade på heltid i en del kommuner. Att statliga myndigheter inte 

finns etablerade i alla kommuner leder till olika kommunala förutsättningar för uppdraget att 

ta emot nyanlända. Något som dock bör poängteras är att det handlar om hur staten fördelar 

sina resurser kring mottagandet av nyanlända. De lokala aktörerna från både statliga och 

kommunala verksamheter får organisera sig utifrån de förutsättningar som finns. Det är en 

samarbetsprocess som berörda parter inte kan kontrollera eller har någon befogenhet att 

bestämma över andra verksamheter. De kommunala verksamheterna förväntas klara sitt 

uppdrag oavsett tillgängligheten till statliga samarbetspartners, samtidigt som statliga aktörer 

som arbetar inom ett glesbygdsområde också förväntas klara sitt uppdrag trots att de inte finns 

tillgängliga i närområdet. Med ett flyktingmottagande i hela landet förväntas att det är ett väl 

fungerande samarbete mellan dessa parter.    

 

Regional	  utveckling 

Grunden för regional utveckling handlar om hur man ska skapa bästa möjliga förutsättningar 

för stabil tillväxt och hållbar utveckling inom regionen (Bergkvist 2013, s.2). I detta tredje 

tema, regional utveckling har vi identifierat kategorin tillväxt som belyser hur man främjar en 

god regional utveckling utifrån ett kommunalt perspektiv. 
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Att	  främja	  kommunal	  tillväxt	  

Trots att Västerbottens län har en positiv befolkningsökning så präglas inlandskommunerna 

av utflyttning (Region Västerbotten 2013, s.7-10). Ett mottagande av nyanlända beskriver 

respondenterna som en möjlighet för att gynna god regional utveckling. En arbetsförmedlare 

uttryckte att målgruppen nyanlända är en stor tillgång för inlandskommunerna och att med 

arbetstillfällen kommer nyanlända välja att stanna kvar i kommunen och bosätta sig.  
 

Har nyanlända jobb så blir de kvar, dom säger aldrig upp ett jobb här för att flytta till 
arbetslöshet i en större stad… 
 

– Arbetsförmedlare 
 

 

Vidare beskrev en kommunchef att det är viktigt att tillvarata de nyanländas kompetens, detta 

då inlandskommuner generellt har en åldrande befolkning och kommer stå inför en del 

svårigheter de kommande åren.   
 
Det är en möjlighet att få dom att bli kvar här och vi behöver fler människor till 
kommunen. Vi behöver kompetensförsörjning då vi behöver människor till vården som 
kan ta hand om de gamla. 
 

– Kommunchef 
 

Citaten belyser regionala utmaningar som finns och att flyktingmottagning därmed är en 

tillväxtfråga för många inlandskommuner. Men samtidigt som det är nödvändigt att öka 

invånarantalet så är det begränsat med arbetstillfällen i inlandskommunerna. En central del 

efter nyanländas etableringsprocess är att komma ut i arbetslivet, men för att bli 

anställningsbar studerar de nyanlända under två år SFI och SO. Under denna tid erbjuder även 

Arbetsförmedlingen praktikmöjligheter för att de nyanlända ska praktisera och få kännedom 

om den svenska arbetsmarknaden.  
 

… behovet hos den här målgruppen jättestort, dom behöver komma ut i praktik, att få 
öva språket och komma in i ett sammanhang och veta vad ett jobb i Sverige innebär och 
så vidare.  
 

– Flyktingsamordnare 
 

Men att tillhandahålla praktikplatser beskriver en Arbetsförmedlare vara en utmaning då “... 

arbetstillfällena här uppe i kommunerna inte är så många och dom bara försvinner”. 

Sammanfattningsvis belyser detta att inlandskommunerna i framtiden står inför en utmaning 

att främja kompetensförsörjning då man har en åldrande befolkning. Det i kombination med 
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en minskande befolkning leder till att inflyttningar är av stor relevans och att nyanlända är en 

viktig del i detta. Samtidigt är det problematiskt att arbetsmarknaden i nuläget är begränsad då 

det inte finns tillräckligt med arbeten eller praktikplatser. Hur man faktiskt arbetar i 

kommunerna för att tillhandahålla praktikplatser beskrivs nedan. 

 

Att	  tillhandahålla	  praktikplatser 

Arbetsförmedlingens kärnuppdrag handlar om att människor ska komma ut i sysselsättning, 

för gruppen nyanlända präglas de två första åren av att integreras i det svenska samhället via 

etableringsreformen för att sedan komma ut i sysselsättning. Under etableringstiden är en 

viktig del för de nyanlända att göra praktik på en arbetsplats, både för att lära sig språket och 

få kännedom om den svenska arbetsmarknaden. Men som vi ovan har beskrivit så är det en 

utmaning att tillhandahålla praktikplatser. En arbetsförmedlare beskriver också att: “… man 

hinner inte söka praktik och arbete, sådant som egentligen är det viktigaste”. 

Arbetsförmedlaren hänvisade till att de har en tuff arbetssituation med ansvar för många 

nyanlända per handläggare vilket leder till att de nästan bara hinner söka etableringsersättning 

tillsammans med de nyanlända.  

 

Som tidigare nämnts har Arbetsförmedlingen fram till och med februari år 2015 erbjudit en 

etableringslots som har haft till uppgift att stödja den nyanlände utifrån etableringsplanen. 

Etableringslotsarna beskrivs inom vissa kommuner har varit till stor hjälp i 

Arbetsförmedlingens arbete med framförallt att tillhandahålla praktikplatser. I andra 

kommuner beskriver man att etableringslotsarna snarare har varit en arbetsbörda än en extra 

arbetsresurs då de bara varit på orten ett fåtal gånger per månad samt haft lite kännedom om 

den lokala arbetsmarknaden. Etableringslotsarna är en tjänst som Arbetsförmedlingen har sagt 

upp och som man idag arbetar med att ersätta. Respondenterna berättade att de fortfarande 

inte vet hur omorganiseringen lokalt kommer att se ut (se Arbetsförmedlingen 2015). 

 

Samtliga kommuner är medvetna om Arbetsförmedlingens tuffa uppdrag och hur viktigt det 

är att nyanlända kommer ut i sysselsättning efter etableringstiden för egenförsörjning. Därför 

försöker kommunerna erbjuda praktikplatser inom de kommunala verksamheterna. Samtliga 

kommuner i studien tillhandahåller praktikplatser till nyanlända men hur det är organiserat 

skiljer sig. I vissa kommuner har man på årsbasis fastställt ett antal praktikplatser medan det i 

andra kommuner finns personer som aktivt jobbar med praktikanskaffning för gruppen 
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nyanlända. I övriga kommuner hänvisar man till samarbete mellan kommunala verksamheter 

för tillhandahållandet av praktikplatser.   

 

Sammanfattande	  analys	  

Vi har identifierat två dilemman med mottagandet av nyanlända i små kommuner med långa 

geografiska avstånd. För det första har vissa kommuner placerat mottagandet av nyanlända 

under kommunstyrelsen och andra under socialnämnden, men oavsett placering i kommunen 

bör mottagandet av nyanlända ses som en tillväxtfaktor. Detta eftersom att kommunerna och 

Region åtta präglas av utflyttning och framtida utmaningar att tillhandahålla 

kompetensförsörjning. Med ett mottagande av nyanlända är det möjligt att förhindra negativ 

befolkningsutveckling, men det gäller att det finns möjligheter till arbete inom kommunerna. 

För får de nyanlända en anställning kan det bidra till att de vill stanna kvar och bosätta sig i 

kommunen men det förutsätter att det finns arbeten. Detta i kombination med en begränsad 

arbetsmarknad leder till att det är en komplex fråga. Men å andra sidan, ökar inte antalet 

kommuninvånare i inlandskommunerna så skapas inte heller några nya arbeten.  
 

Det andra dilemmat handlar om att de nyanlända ska bli anställningsbara under 

etableringstiden och att en viktig del i detta är att de nyanlända får komma ut i arbetspraktik. 

Som respondenter har beskrivit är det en utmaning att tillhandahålla praktikplatser då tiden 

ibland inte räcker till. Att ordna med praktikplatser försvåras då det är små kommuner och 

begränsat med arbetstillfällen. Ur ett kommunperspektiv är det viktigt att erbjuda 

praktikplatser inom yrkesområden som kommer ha brist på arbetskraft i framtiden som 

exempelvis vården, detta för att klara framtida kompetensförsörjning. Att erbjuda 

praktikplatser är ett statligt uppdrag men det är viktigt att kommunala verksamheter 

tillhandahåller praktikplatser då de är en av de största arbetsgivarna inom kommunerna. Detta 

belyser även att det är viktigt att statliga och kommunala verksamheter inom regionen 

samarbetar för att etablera nyanlända och gynna regional utveckling. Men det är också en 

fråga om hur staten klarar sitt uppdrag med nyanlända utifrån tillgängliga resurser inom 

regionen, för är de statliga resurserna begränsade påverkar det även den kommunala 

organiseringen för mottagandet av nyanlända.  
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Slutsatser	  

I detta avsnitt kommer de huvudsakliga resultaten och slutsatserna diskuteras i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Syftet med studien har varit att analysera hur fyra 

inlandskommuner i Västerbottens län organiserar sitt flyktingmottagande inom ramen för de 

statliga och kommunala krav och resurser som finns tillgängliga. Vi har utgått från teoretiska 

utgångspunkter kring organisering, nyinstitutionell teori och social kategorisering, detta för att 

förstå hur mottagandet av flyktingar är organiserat i de kommunala verksamheterna. Vi har 

fokuserat på att belysa principerna för kommunal organisering av flyktingmottagning snarare 

än att synliggöra kommunerna var för sig.  

 

För att besvara syftet har vi utgått från fyra frågeställningar, varav den första är: vad finns det 

för strategier inom kommunerna vid organiseringen av flyktingmottagning? Här har vi sett att 

det inte finns några tydliga strategier för att kvalitetssäkra arbetet, men att det finns 

handlingsplaner som fungerar som styrdokument för arbetet med mottagandet av nyanlända. 

Att kvalitetssäkra arbetet är ett sätt att säkerställa en god organisation och organisering, men 

som konstaterat är processen att ta emot nyanlända svår att mäta utifrån kvalitet, för hur ska 

man egentligen mäta ett gott mottagande? Det handlar istället om kommuners fria 

handlingsutrymme, att skapa trovärdighet och legitimitet i arbetet med flyktingmottagning. 

Som vi har identifierat är politisk styrning förenat med trovärdighet och ett konkurrensmedel 

inom verksamheten för mottagandet av nyanlända (se Stern 1999, s.80-81). Även om 

kommunerna saknar konkurrenter i form av privata aktörer så konkurrerar kommunerna med 

varandra, detta då inlandskommuner präglas av minskad befolkning och med ett mottagande 

av nyanlända finns det möjlighet att bromsa denna utveckling och istället öka 

befolkningsmängden. Men eftersom nyanlända har valfrihet att flytta och bosätta sig i valfri 

kommun är det viktigt med ett välfungerande flyktingmottagande inom kommunerna för att 

skapa god konkurrens och för att de nyanlända ska stanna kvar, vilket därigenom leder till 

legitimitet och trovärdighet.  

 

Som vi också har beskrivit är tillgången till arbetstillfällen en viktig del för att nyanlända ska 

bosätta sig i kommunerna efter etableringstiden. Vilken strategi de fyra kommunerna har för 

att de nyanlända ska stanna kvar och bosätta sig i kommunen efter etableringstiden har vi inte 

kunnat identifiera.  
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Angående den andra frågan: vad innebär de kommunala förutsättningarna för organiserandet 

av flyktingmottagning? har vi sett att det både är fördelar och nackdelar att vara en liten 

kommun vid organiseringen av flyktingmottagning. Flyktingmottagandet är en oregelbunden 

verksamhet då mottagandet av nyanlända varierar från år till år, detta försvårar kommunernas 

möjlighet att organisera denna verksamhet. Men då det är en liten kommunal verksamhet med 

korta beslutsvägar mellan beslutfattare finns det möjlighet till större flexibilitet vid 

organiserandet. En annan fördel är att en anställd kan vara involverad i flera kommunala 

verksamhetsområden vilket skapar god inblick i den kommunala organisationen och enkelhet 

att lyfta frågor kring exempelvis mottagandet med nyanlända inom flera 

verksamhetsområden. Men det innebär också att verksamheterna är personberoende och att 

personal förväntas hantera flera kompetensområden. För en kommunal organisation med få 

anställda kan organiserandet av flyktingmottagning bli väldigt sårbart. 

 

Som vi har sett har kommunernas geografiska storlek, plats och befolkningsstorlek betydelse 

för organiserandet av flyktingmottagning. Vi har identifierat att den kommunala 

organiseringen ser relativt lika ut oavsett kommunernas fria handlingsutrymme. Denna 

likformighet beror på tillgängliga resurser och förutsättningar som finns i kommunerna och 

regionen. Men också att man inom området imiterar varandra då området präglas av en viss 

osäkerhet, eftersom processen att ta emot nyanlända har omorganiserats från kommunalt till 

statligt ansvar och att det är en oregelbunden verksamhet som är svårplanerad, då mottagandet 

av nyanlända varierar från år till år. 

 

Den tredje frågan: vad innebär de kommunala förutsättningarna för samarbete inom och 

mellan kommunerna? I tidigare forskning beskrivs samverkan vara en förutsättning för att 

små kommuner ska klara sina uppdrag (se Nergelius refererad i Mattisson 2013, s.29). Som vi 

beskrev i ovanstående fråga så kan de kommunala förutsättningarna både vara en fördel och 

en nackdel vid organiserandet av flyktingmottagning. Inom kommunerna finns det goda 

förutsättningar för samarbete på grund av kommunens litenhet då “alla känner alla” och det är 

lätt att ta kontakt och samverka över förvaltningsgränser. Vi har även sett indikationer på att 

det saknas tydliga strategier och visioner från politiker i kommunerna vid arbetet att ta emot 

nyanlända. 

 

Samarbete med andra kommuner sker främst genom aktiviteter i form av SO men vi har inte 

kunnat identifiera någon tydlig strategi för hur samarbetsprocesserna kring 
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flyktingmottagning ska utvecklas mellan kommunerna. Respondenter har uttryckt en önskan 

om en strategiskt samordnade aktör inom Region åtta utöver Arbetsförmedlingen och 

Länsstyrelsens uppdrag. Respondenternas önskan om en strategisk samordnare belyser att det 

är svårt att samordna de kommunala verksamheterna, vilket vi har identifierat beror på långa 

geografiska avstånd. En lösning på detta har varit att kommunerna gemensamt har ordnat 

distansutbildningar inom SO. Med möjlighet att erbjuda e-tjänster kan man hitta likande 

lösningar inom andra samarbetsområden. Men detta passar inte alla aktiviteter eller individer 

då det kan finnas ett behov av direktkontakt, ett exempel på detta kan vara språkundervisning 

på distans som inte är en optimal lösning utifrån alla individers behov och förutsättningar.   

 

Den sista frågan: vad innebär kravet på samarbete med statliga myndigheter? Kravet på 

samarbete beskrivs försvåra det kommunala arbetet med flyktingmottagning eftersom vissa 

statliga organisationer inte finns etablerade i alla kommuner.  Även om kommuner och 

statliga verksamheter har olika ansvarsområden så påverkas kommunernas organisering av 

statliga myndigheters frånvaro/närvaro. Detta då kommunerna tvingas anpassa sin 

organisation utifrån statens regelverk och verksamheternas geografiska position. Vill man att 

mottagandet av nyanlända ska fördelas över hela landet behöver de statliga myndigheterna se 

över de egna verksamheterna. Framförallt kring vad det finns för tillgängliga resurser för 

myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen att arbeta inom ett större geografiskt 

område. Sammanfattningsvis innebär kravet på samarbete med statliga myndigheter att 

kommunala verksamheter måste anpassa sig efter staten. Oavsett långa geografiska avstånd 

till statliga verksamheter förväntas kommunerna anpassa sin verksamhet utifrån gällande 

förutsättningar. För de kommunala verksamheterna tilldelas inte mer resurser på grund av att 

vissa statliga verksamheter inte finns etablerade inom kommunerna utan de kommunala 

verksamheterna förväntas kunna anpassa och fördela sina resurser oavsett statens 

tillgänglighet.  
 

Sammanfattningsvis belyser de centrala slutsatserna följande:  

• Att organiseringen kring flyktingmottagning ser förhållandevis liknande ut i 

kommunerna.  

• Kommuner och andra statliga aktörer samverkar kring mottagandet av nyanlända men 

det finns flera potentiella utvecklingsområden.  

• Det finns inga tydliga strategier för att säkerställa god kvalitet vid flyktingmottagande 

i kommunernas arbete.   
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• Inom Region åtta finns inte vissa statliga aktörer etablerade inom kommunerna vilket 

försvårar den kommunala organiseringen och oavsett tillgänglighet förväntas 

kommunerna anpassa verksamheten utan att tilldelas mer statliga resurser.  

 

Sammanfattande	  diskussion	  

Utifrån studiens resultat och slutsatser är det viktigt att frågor kring flyktingmottagande i ett 

glesbygdsområde lyfts till nationell nivå. Det är många olika aktörer involverade i 

flyktingmottagande och dessa förväntas samarbeta med varandra. Även fast man har utsett 

Länsstyrelserna med ett samordnande ansvar så har ingen aktör mandat att bestämma över de 

andra. Det finns en förväntan att alla aktörer ska vara lika engagerade och ha samma 

möjligheter att samarbeta, men vi har kunnat se i denna studie att verkligheten är en annan. 

Statliga och kommunala aktörer inom glesbygdsområdet har generellt begränsade resurser 

som försvårar organiseringen och arbetet med att ta emot nyanlända. För kommuner är det en 

organisatorisk utmaning som får konsekvenser både för nya och gamla kommuninvånare.  

 

Det faktum att vi tar emot flyktingar i hela landet belyser att det är en nationell fråga som 

måste preciseras om vad vi vill åstadkomma med flyktingmottagandet. Att vi fördelar många 

flyktingar till mindre kommuner med begränsad arbetsmarknad än till större kommuner med 

fler arbetstillfällen får konsekvenser. Det finns fördelar för mindre kommuner att ta emot 

flyktingar, i en liten kommunal organisation kan det vara enklare att organisera och samarbeta 

kring olika verksamhetsfrågor än i en större kommunal organisation. En nackdel är att många 

av dessa mindre kommuner redan står inför utmaningar som bristen på offentlig service och 

begränsad arbetsmarknad. Detta får konsekvenser för de nyanlända då det leder till 

svårigheter att etableras på arbetsmarknaden och att bli självförsörjande. I många 

glesbygdskommuner med negativ befolkningsutveckling ses nyanlända en tillväxtfaktor, men 

att öka invånarantalet är svårt att förverkliga med en begränsad arbetsmarknad.  

 

Vill vi med denna studie bidra till att synliggöra utvecklingsmöjligheter vid mottagandet av 

nyanlända utifrån rådande statliga och kommunala förutsättningar. Detta så 

inlandskommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inom Västerbotten reflekterar kring 

organiseringen och samarbetet med mottagandet av nyanlända samt inverkan på regionala 

utvecklingsfrågor. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskningsområden.  
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Framtida	  forskning	  

Denna studie har synliggjort hur fyra inlandskommuner tillhörande Region åtta i 

Västerbottens län organiserar och samarbetar kring flyktingmottagning inom ramen för de 

statliga och kommunala krav och resurser som finns tillgängliga. Under studiens utförande 

har vi sett potentiella forskningsområden som är intressanta att studera. Bland annat att 

studera hur andra glesbygdskommuner organiserar och samarbetar kring mottagandet av 

nyanlända och eventuellt jämföra detta med situationen i Region åtta. Ett annat 

forskningsområde är att studera hur nyanländas kompetens kan tillvaratas för att främja 

regional utveckling inom glesbygdsområden. Vidare går det att utveckla denna studie och 

studera hur kommuner och andra aktörer samarbetar utifrån den lokala överenskommelsen 

och hur det bidrar till att utveckla och upprätthålla samverkan mellan berörda parter för att 

skapa en god organisation kring mottagandet av nyanlända. Genom att undersöka detta kan 

glesbygdskommuner få kunskap och inspiration angående hur de kan utveckla och samarbeta 

för att skapa en bättre organisation. Resultaten tror vi också kan möjliggöra ny kunskap för 

samtliga statliga verksamheter som arbetar med att ta emot nyanlända.  
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Bilagor 

Bilaga	  1	  –	  Intervjuguide,	  Kommunchefer	  

 

• Hur länge har du arbetat som kommunchef? 

• Hur många anställda finns inom den kommunala administrationen i kommunen? 

• Hur ser den kommunala kvoten ut för flyktingmottagande? 

• Hur upplever du samarbetet mellan tjänstemän och politiker kring mottagningen? 

• Under vilken nämnd i kommunen ligger ansvaret för flyktingmottagandet?  

• Finns det några policys eller handlingsplaner gällande flyktingmottagandet? 

• Vad har ni som kommun för handlingsutrymme gällande flyktingmottagning? 

• Hur påverkar kommunens storlek organiseringen av flyktingmottagande? 

• Hur samverkar man inom kommunen gällande flyktingmottagandet? 

• Hur ser samarbetet ut med Arbetsförmedlingen? 

• Hur ser samarbete ut med andra kommuner kring flyktingmottagning? 

• Har ni någon möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra arbetet med 

flyktingmottagandet?  

• Hur hanterar kommunen skillnaden mellan en asylsökande och en som har fått 

uppehållstillstånd? 

• Vilka grupper uppfattar man inom kommunen att man är bäst på att ta emot?  

• Finns det några potentiella utvecklingsområden gällande flyktingmottagandet? 

• Är det något ytterligare ni vill tillägga? 
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Bilaga	  2	  –	  Intervjuguide,	  Flyktingsamordnare	  

 

• Vad har ni för tjänst, innehåll och omfattning? 

• Vad är din roll vid flyktingmottagningen? 

• Hur många arbetar med dessa frågor i kommunen? 

• Hur hanterar ni inom kommunen skillnaden mellan en asylsökande och en som har fått 

uppehållstillstånd? 

• Vilka grupper uppfattar man inom kommunen att man är bäst på att ta emot? 

• Hur arbetar ni praktiskt när det kommer flyktingar till kommunen? 

• Vem i kommunen får information om ett flyktingmottagande? 

• Vem tar emot och möter flyktingarna vid ankomst till kommunen? 

• Hur ordnar man med boende? 

• Vad erbjuder ni för aktiviteter för flyktingar? 

• Hur hanterar ni flyktingar som behöver sjukvård?  

• Vad fungerar bra i ert arbete med flyktingmottagning?  

• Hur påverkar kommunens storlek i ert arbete med flyktingmottagande? 

• Hur samverkar man inom kommunen gällande flyktingmottagandet? 

• Hur ser samarbetet ut med Arbetsförmedlingen? 

• Hur ser samarbete ut med andra kommuner kring flyktingmottagning? 

• Finns det några potentiella utvecklingsområden i ert arbete gällande 

flyktingmottagning? 

• Är det något ytterligare ni vill tillägga? 
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Bilaga	  3	  –	  Intervjuguide,	  Arbetsförmedlingen	  

 

• Vad har ni för tjänst, innehåll och omfattning? 

• Vad är ert uppdrag gällande flyktingmottagning?  

• Hur många anställda arbetar med dessa frågor? 

• Vad fungerar bra i ert arbete med flyktingmottagning?  

• Vad finns det för utmaningar i ert arbete med flyktingmottagning? 

• Hur omorganiseras ert arbete i samband med uppsägning av etableringslotsar? 

• Hur påverkar kommunens storlek ert arbete? 

• Hur ser samarbetet ut med kommunen? 

• Vilka övriga samarbetspartners har ni som är viktiga för flyktingarna i kommunen? 

• Är det något ytterligare ni vill tillägga angående ert arbete och flyktingar i er 

kommun? 
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Bilaga	  4	  –	  Informantbrev 

Hej! 

 

Vi heter Jennie Jansson och Emelie Aspholm och skriver just nu vår magisteruppsats i 

Ledarskap och organisation vid Umeå Universitet. Uppsatsen handlar om hur 

inlandskommuner i Västerbottens län organiserar sitt flyktingmottagande. Vi är intresserade 

av hur ni praktiskt arbetar för att få detta komplexa arbete att fungera.  

 

Vi skulle gärna vilja intervjua dig om den kommunala organiseringen kring 

flyktingmottagande. Intervjuerna kommer ske genom telefon eller skype och beräknas ta ca 

20-30 minuter. Vi planerar att genomföra intervjuerna så snart som möjligt.  

 

Uppsatsen är ett samarbete med Yourwill och Länsstyrelsen och kommer publiceras i en 

antologi om “Regionala utmaningar”. Vi har gjort ett slumpmässigt urval och personuppgifter 

samt kommun kommer avidentifieras.  

    

Vi kontaktar er inom några dagar för att följa upp detta brev och för att eventuellt boka en tid 

för intervju. Har du några frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare:  

  

    

Jennie Jansson   Emelie Aspholm 

jennie_jansson90@hotmail.com  emelie_713@hotmail.com 

072-530 74 77   070-674 36 31 

 

Åsa Gustafson, Lektor i sociologi 

asa.gustafson@soc.umu.se 

090-786 95 15  

       

   

Vänliga hälsningar 

Jennie Jansson och Emelie Aspholm 

 


