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1. Horisontell samordning och riktade åtgärder  
 

 

1.1. Inledning 

Den svenska integrationspolitiken utgår från en generell välfärdspolitik där riktade 

åtgärder endast anses motiverade under ”den första tiden i Sverige”. Säråtgärder in-

nebär en risk för stigmatisering och bör därmed minimeras till att endast gälla denna 

inledande period (Prop. 1997/98:16, s. 19-20). Dessa åtgärder handlar till stor del om 

bosättning i kommunerna och introduktion för nyanlända invandrare. Gemensamt för 

båda dessa verksamheter är att de i den svenska kontexten präglas av ett komplext 

förhållande mellan stat och kommun och att styrning endast i mindre utsträckning kan 

förstås i traditionella termer av hierarkisk kontroll. En form av styrning baserad på 

förhandling, dialog, informationsspridning och normbildning har sedan årtionden 

dominerat detta område och format relationen mellan stat och kommun (jfr Soininen 

1992; Kadhim 2000; Bengtsson 2002). Detta arrangemang tycks närmast utgöra en 

institution i den svenska flyktingpolitiken i den meningen att det formar roller, bete-

enden och förväntningar, samt en specifik vokabulär över legitima argument, uttryck 

och grunder för rättfärdigande (March & Olsen 2006). Därmed kan dagens politiska 

och mediala debatt om det ökade mottagandet, i likhet med den under ”Hela Sverige-

strategins” dagar, handla om ”fördelning” eller ”spridning” av flyktingar (eller brist 

på sådan) trots att förutsättningarna för detta numera är små och möjligen alltid har 

varit det (jfr Andersson 2003; SCB 2006).  

Sedan början av 90-talet har arbete och arbetslinjen stått i fokus för de riktade åt-

gärderna mot invandrare. Insatserna ska från det offentligas sida vara individualisera-

de och samordnade men kräver också eget ansvar och förutsätter ett ”aktivt 

deltagande” av den enskilde (Prop. 1997/98:16 s. 74ff; Integrationsverket 2006a; se 

även Junestav 2007). Denna ökade betoning på arbete och ”självförsörjning” knyter 

an till en generell Europeisk trend inom integrationspolitiken där denna har blivit en 

del i förverkligandet av Lissabonstrategins mål om tillväxt och sysselsättning. Samti-

digt har det blivit allt vanligare att eftersträva dessa mål genom mer tvingande åtgär-

der som obligatorisk introduktion och olika typer av språktest som introducerats i ett 

flertal Europeiska länder. Det har också blivit vanligare med lagreglering och en ökad 

hierarkisk styrning på detta område, inte minst genom att integrationspolitik allt ofta-

re knyts till den juridiskt orienterade migrationspolitiken (Hansen 2008; Joppke 2007; 

för översikt se även Carrera 2006a; 2006b; Integrationsverket 2006b). 

Denna studie handlar om styrning och samordning av introduktion och mottagan-

de i Sverige. Den fokuserar på relationen mellan central myndighetsnivå och det loka-

la mottagandet och genomförandet av introduktionsinsatser. En övergripande 
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frågeställning för studien är hur den mer informella, informations- och dialogbaserade 

form av styrning som är utmärkande för den svenska kontexten påverkar den lokala 

verksamheten. Denna form av styrning borde, i kontrast till de mer hierarkiska styr-

former som nu blir allt vanligare på detta område internationellt, kunna innebära en 

receptiv form av styrning med ett tydligt underifrånperspektiv där lokala problembil-

der beaktas, men vilken vägledning är det som ges och finns det möjligheter att på-

verka förutsättningarna på lokal nivå? Och hur, om alls, kommer den generella 

betoningen på arbete till uttryck i den lokala verksamheten? 

Studien har genomförts under en period som kännetecknas av en kraftig ökning 

av mottagandet i kommunerna (2006-2007). Den stora ökningen under 2006 berodde 

till stor del på en tillfällig lag om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut 

som infördes inför ikraftträdandet av den nya utlänningslagen. En annan orsak till det 

ökade mottagandet, och att ökningen har bestått, är konflikten i Irak. Ökningen är den 

största sedan det stora mottagandet i mitten på 90-talet med anledning av kriget på 

Balkan, vilket innebär att frågan om kommunmottagande och statens roll avseende 

fördelning och bosättning ställs på sin spets, liksom förmågan att samordna insatser 

för den första tiden. Förutom arbetet med förhandlingar om mottagande behandlar 

studien den samverkansstrategi som lanserades 2001 i form av den centrala överens-

kommelsen om utveckling av introduktionen (Integrationsverket m.fl. 2006). Detta 

var ett övergripande policydokument och samtidigt en plattform för samverkan mel-

lan olika berörda myndigheter på central nivå. Målet för detta arbete var att motsva-

rade överenskommelser skulle komma till stånd på regional och lokal nivå mellan 

berörda parter. Detta har också skett i relativt stor omfattning, 2006 fanns det regiona-

la överenskommelser i 16 län och ca 100 av landets flyktingmottagande kommuner 

(Integrationsverket ÅR 2006). 

 

Behovet av ett samordnat mottagande 

Antagandet om den första tidens betydelse bygger på att denna kan tillvaratas genom 

effektiva och individualiserade insatser med arbete och självförsörjning som främsta 

mål. Att skapa en fungerande introduktion är dock en högst komplicerad uppgift, sett 

i ljuset av den specialisering på arbetsmarknaden som skett sedan arbetskraftsinvand-

ringens dagar.  Mottagande och riktade åtgärder för nyanlända handlar om en rad 

olika insatser som utbildning, information, boende, rehabilitering, validering, praktik 

och olika arbetsmarknadsinsatser. Det finns därmed ett omfattande behov av samord-

ning mellan olika delar av statsapparaten och även aktörer från privat sektor och ci-

vilsamhälle kan ha viktiga funktioner att fylla. Man brukar tala om att 

integrationspolitiken har en horisontell dimension som löper tvärs över sektorsgränser 

(se t.ex. Statskontoret 2006b).  

Redan under Invandrarverkets tid fanns en uppmärksammad samordningsproble-

matik inom detta område, både vad gäller den centrala myndighetsnivån (se t.ex. Ja-
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cobsson 1984) och mellan aktörerna på lokal nivå (SIV 1997). En mängd utredningar 

med utgångspunkt i den fastlagda politiken har under senare år ytterligare betonat 

denna problematik. En diskrepans mellan politikens intentioner och utfall beskrivs 

med hänvisning till hinder i de formella strukturerna för genomförandeprocessen 

(SOU 2003:75; RiR 2005; 2006; Integrationsverket 2007b; 2007c; Statskontoret 

2006a) och en bristande arbetsmarknadsanknytning i den lokala verksamheten (Ds 

2007:4; Integrationsverket 2004; 2005a; 2007b).  

Att stora förhoppningar grusas i det lokala genomförandet är knappast en nyhet 

inom implementerings- och förvaltningsforskningen (Pressman & Wildavsky 1984) 

och inte heller att problemet ofta handlar om bristande samordning (Peters 1998). 

Behovet av samordning och nya former av styrning för att åstadkomma detta accentu-

eras dessutom av globalisering, mer komplexa och gränsöverskridande policyproblem 

och samtidigt ökande krav på den offentliga servicen i den moderna välfärdsstaten 

(Pierre 2000; Kooiman 2003). Program och policyproblem kännetecknas allt oftare av 

beroendeförhållanden mellan en rad olika aktörer, offentliga såväl som privata, i poli-

cy- och genomförarprocesser. Styrning handlar i detta sammanhang om att skapa för-

utsättningar för samverkan i olika nätverkskonstellationer (Sørensen & Torfing 2007; 

Kickert et al. 1997). På det integrationspolitiska området agerar ett flertal myndighe-

ter på central nivå inom ramen för integrationspolitikens målsättningar för att påverka 

och ge riktlinjer för den lokala verksamheten. Därmed är både styrningen och det 

lokala genomförandet av introduktionen en fråga som handlar om horisontell samord-

ning över sektorsgränser (jfr O’Toole et al. 1997). Samtidigt sker dessa processer i en 

kontext av organisationer som agerar enligt sedan länge etablerade normer, regler och 

relationer. Begreppet institution syftar inte bara på den formella strukturen hos orga-

nisationer. Det är en uppsättning normer, regler och rutiner som definierar vad som är 

ett lämpligt handlande eller tillvägagångssätt i olika situationer och som speglar ett 

slags tyst överenskommelse om värden, sanningar och vad som är rätt och fel (March 

& Olsen 2006; 1989, s. 21f). När ett policyproblem korsar institutionella gränser kan 

förmågan till samordning påverkas av att olika normer eller sektorsideologier vägle-

der arbetet i de berörda organisationerna (jfr Peters 1998; 2007).  

I detta inledande kapitel behandlas studiens teoretiska perspektiv som syftar till 

att närma sig frågan om styrningens inverkan på den lokala verksamheten i teoretiska 

termer. Perspektivet sammanför policy- och implementeringsforskning om samord-

ning i nätverk med ett institutionellt perspektiv baserat på normativ och sociologisk 

institutionalism. 

 

1.2. Nätverk i offentlig förvaltning 

Det vi ytterst är intresserade av att studera är styrningens inverkan på lokal nivå. De 

aktörer och relationerna mellan dem som finns på den lokala nivån samordnar det 
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konkreta tillhandahållandet av service. På den centrala myndighetsnivån finns ett 

flertal aktörer som agerar för att påverka den lokala verksamheten och även denna 

process är en fråga om samordning. Det blir allt vanligare att politiska frågor korsar 

sektorsgränser och i olika delar av förvaltningen formas relationer mellan ett flertal 

aktörer kring olika program eller policyproblem. Mellan dessa aktörer skapas ömsesi-

diga beroenden och ibland kan även privata aktörer eller civilsamhällets organisatio-

ner vara involverade i såväl policy- som genomförarprocesser. Forskningen om den 

här typen av nätverkskonstellationer med offentliga och ibland privata aktörer är inte 

ny men har expanderat kraftigt under senare år. 

  

Samordning genom nätverk 

Samordning har beskrivits som ”den heliga graal” inom offentlig förvaltning och har i 

decennier varit ett centralt tema inom organisations- och förvaltningsforskning (Pe-

ters 1998). För att tydliggöra mål och resultat föreskriver resultatstyrningen speciali-

sering och horisontell separation av utförarenheter i den offentliga förvaltningen. 

Detta skapar en mer fragmenterad förvaltning och behov av interorganisatorisk sam-

ordning uppstår. Ömsesidiga beroenden uppstår mellan olika delar av förvaltningen 

och även gentemot externa aktörer. Det finns en omfattande forskning kring imple-

mentering av program som berör flera helt eller delvis involverade organisationer, där 

horisontell samordning är en nyckel för framgång. Teoretiska begrepp som imple-

menteringsstrukturer (Hjern & Porter 1981) och programstrukturer (Mandell 1994) 

har använts för att beskriva hur implementering sker genom nätverk och inte bara 

genom enskilda organisationer (se även Provan & Milward 1991; Agranoff 1991).  

Under senare år har en omfattande teoribildning om policynätverk (se Kickert et 

al. 1997; Börzel 1998), eller governance nätverk (governance network) som de också 

kommit att benämnas (Sørensen & Torfing 2007), vuxit fram. Denna teoribildning 

bygger dels på teori om interorganisatoriska relationer, dels på policyforskning där 

distinktionen mellan politiskt beslutsfattande och implementering har kommit att pro-

blematiseras. Policy är ofta en produkt av interaktivt beslutsfattande mellan ett flertal 

aktörer på olika nivåer i samhället snarare än en enkelriktad process uppifrån och ned 

där staten styr samhället från en ovanifrånposition (Kickert et al. 1997, kap. 2). 

Forskningen om policynätverk belyser den ökade förekomsten av nätverk eller part-

nerskap mellan offentliga och privata aktörer och nätverk som en struktur för såväl 

politiskt beslutsfattande som implementering (Peters 2007; Börzel 1998; O’Toole et 

al. 1997). Policynätverk är enligt Kickert et al. (1997, s. 30) ”mer eller mindre stabila 

mönster av sociala relationer mellan ömsesidigt beroende aktörer som formas kring 

policyproblem eller program”.1  

                                                 
1 Egen översättning. 
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Nätverk är ett analytiskt begrepp som ringar in en rad olika aktörer och relatio-

nerna mellan dessa som analysobjektet. För att relationer ska uppstå har någon typ av 

beroende uppmärksammats om än bara gällande informationsutbyte. Att identifiera 

beroenden är förutsättningen för att nätverk ska existera och omvänt speglar relatio-

nerna identifierade beroenden mellan aktörer. En viktig aspekt här är vilka aktörer 

som deltar i ett nätverk, eller ges möjlighet att delta. Det är fullt möjligt att organisa-

tioner blir avsiktligt exkluderade eller att beroenden förblir oupptäckta. Nätverksbe-

greppet används ofta i studier om horisontell samordning, samverkan och samarbeten 

av olika slag men nätverk är inte synonymt med samordning. Begreppet är ”tomt” i 

den meningen att det inte säger något om egenskaperna hos relationerna, de kan vara 

konfliktfyllda, ojämlika eller låsta lika gärna som de kan innebära samverkan eller 

samförstånd. Däremot är samordning ett möjligt utfall, som också står i fokus för 

forskningen på detta område. 

 

1.3. Att påverka den lokala samordningen 

Att kunna rikta åtgärder och tillhandahålla en samordnad och specialiserad service är 

på många områden en viktig utmaning för den moderna välfärdsstaten när det gäller 

att motverka social skiktning av samhället, ojämlikhet och marginalisering. De orga-

nisationer som utför detta arbete måste vara såväl specialiserade som samordnade 

vilket gör etablerandet av nätverkskonstellationer på lokal nivå till en nödvändighet. 

Att initiera och styra den här typen av nätverk utifrån kräver andra former av styrning 

än hierarkisk kontroll. Det handlar mer om att ge förutsättningar och ramar för den 

lokala samordningen eller att påverka enskilda aktörers resurser, förmågor och identi-

teter. Begrepp som ”governance”, nätverksstyrning och metastyrning har introduce-

rats för att beskriva den här formen av styrning. Nätverksstyrning används främst 

inom den rationalistiska teoribildningen (se t.ex. Kickert et al. 1997; de Bruijn et al. 

2002) och är ett slags ”management”-perspektiv som framförallt fokuserar på indivi-

duellt ledarskap och olika medel och metoder för detta i en nätverkskontext (Peters 

2007). Metastyrning är ett vidare begrepp som refererar till en omformulering av 

”top-down”-styrningen mot mer indirekta former av påverkan. Istället för att interve-

nera eller detaljreglera riktas styrningen mot att påverka förutsättningarna eller de 

normativa ramarna för nätverk av aktörer som i större utsträckning är självstyrande 

inom dessa ramar (Sørensen & Torfing 2007; se även Jessop 1997; 2004; Kooiman 

2003).  

På det integrationspolitiska området, som är ett tydligt exempel på ett komplext 

och sektorsöverskridande policyområde, finns den här formen av indirekt styrning på 

såväl europeisk som nationell nivå. På EU-nivå är integrationspolitiken en del av den 

europeiska sysselsättningsstrategin och hanteras genom den öppna samordningsmeto-

den och genom att utfärda övergripande riktlinjer (se Europeiska kommissionen 2004; 
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Europeiska unionens råd 2004). Policy-koordineringen genom den öppna samord-

ningsmetoden går ut på att sätta gemensamma mål, standarder och indikatorer som 

ligger till grund för jämförelser och utvärderingar. En gemensam kunskapsbas ut-

vecklas och spridningen av information kombineras med ett socialt tryck på föränd-

ring. Den här formen av styrning handlar om en ”mjuk” normgivning där externa 

förväntningar successivt kommer att uppfattas som legitima normer och internaliseras 

på nationell nivå (Jacobsson 2004).2  

Även i den svenska integrations- och flyktingpolitiken, som är det som står i fo-

kus här, sker styrningen mellan den centrala och lokala nivån till stor del på basis av 

normgivning, förhandlingar och information. Förhandlingssystemet om mottagande 

som är nära knutet till bosättningsfunktionen och ersättningssystemet till kommuner-

na kan på ett sätt förstås som ett slags instrument eller mekanism för fördelning av 

flyktingar över landet, matchning mellan individ och bosättningsort och ett sätt att 

skapa incitament för effektivare insatser på lokal nivå. De mer rationalistiska perspek-

tiven på metastyrning och nätverksstyrning betonar ofta resursfördelning och incita-

mentsstrukturer som viktiga förutsättningar för samordning genom nätverk. Den 

typen av perspektiv passar relativt väl in på systemets grundläggande rationalitet men 

mot bakgrund av den forskning och utvärdering som finns på det här området tycks 

systemet ha svårt att leva upp till denna ambition.3 Ett alternativt perspektiv som an-

förs här är att studera detta system som ett institutionellt ramverk för interaktionen 

mellan stat och kommun kring dessa frågor som gör det möjligt att legitimera den 

statliga flyktingpolitiken på kommunal nivå (jfr Kadhim 2000, s. 83f).  

Förutom förhandlingssystemet studeras även samordning genom den centrala 

överenskommelsen där sektorsmyndigheter på central nivå har verkat för en policy-

koordinering av den lokala introduktionsverksamheten. Processen på central nivå är i 

sig en samordningsprocess som i sin tur har syftat till att skapa förutsättningar för den 

lokala samordningen. Överenskommelserna har syftat till en mer indirekt form av 

påverkan genom att skapa ett slags gemensam struktur för den lokala samordningen, 

riktlinjer för introduktionen och att i olika forum kommunicera dessa riktlinjer gent-

emot den lokala (och regionala) nivån. Det har inte varit tvingande att vare sig följa 

överenskommelsens innehåll eller att etablera egna överenskommelser på lokal och 

regional nivå. Det handlar snarare om en form av mjuk normgivning på introduk-

                                                 
2 När Jessop (2004) diskuterar den öppna samordningsmetoden som en form av metastyrning be-
skrivs denna kunskapsuppbyggnad och användning av information i mer Gramscianska termer 
som ett ”monopol på organisatorisk intelligens och information”, en maktresurs som kan användas 
för att forma kognitiva förväntningar. 
3 T.ex. så syftade ersättningssystemet till kommunerna som infördes 1991 visserligen till att skapa 
incitament för en effektivare introduktion, men mottagandet uppfattas i regel som underfinansierat 
av kommunerna vilket gör att det inte utgör en ”morot” (SOU 2003:75; SKL 2007). Det har heller 
inte varit praktiskt möjligt att i någon större utsträckning villkora pengarna (som ett slags kon-
traktsstyrning) och att på detta sätt påverka innehållet i introduktionen (RiR 2006; se även Integra-
tionsverket 2007b, s. 23-24). 
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tionsområdet. Nedan diskuteras två möjliga sätt att förstå och analysera denna form 

av normgivning, som snarare är komplementära än varandra uteslutande: att legitime-

ra en organisatorisk form eller standard och att kommunicera en normativ grund för 

den lokala verksamheten.4 

 

Riktlinjer för organisering 

Forskningen om samordning genom nätverk utgår ofta från att dessa är en arena för 

strategisk interaktion och att etablerandet av nätverk är ett närmast instrumentellt svar 

på ömsesidiga resursberoenden. Provan och Milward (1991; baserat på DiMaggio & 

Powell 1983; se även Provan et al. 2004) har anfört ett annat perspektiv där etable-

randet av nätverk kan ses som ett svar på normativa förväntningar i den institutionella 

omgivningen. Genom normgivning på en övergripande nivå kan starka professionella 

grupper, myndigheter och organisationer utöva ett förändringstryck på de organisa-

tioner som står för det konkreta tillhandahållandet av service (Provan & Milward 

1991). Snarare än att diktera villkoren eller att i en direkt mening kontrollera hur den 

lokala verksamheten organiseras kan denna typ av aktörer genom riktlinjer, policies 

och goda exempel förespråka en viss typ av organisering. 

I nyinstitutionella termer befinner sig organisationer alltid i en institutionell om-

givning där socialt konstruerade normer föreskriver en viss typ av organisering eller 

organisationsrecept, exempelvis projekt, målstyrning eller beställar-utförarmodeller, 

men det kan även handla om partnerskap och nätverk. Dessa recept institutionaliseras 

i den meningen att de kan bli närmast för-givet-tagna standarder över rationell och 

meningsfull organisering. Spridningen av standarder kan ske genom social auktorise-

ring, dvs. att de förknippas med framgångsrika eller tongivande organisationer och 

normbildare (Røvik 2000).  

Att tongivande aktörer inom ett policyområde föreskriver eller uppmuntrar en 

form av organisering kan innebära en auktorisering av en standard för detta område, 

givet att dessa aktörer uppfattas som legitima. Denna standard kan med tiden komma 

att utgöra en norm över ”lämplig” organisering på detta område, dvs. institutionalise-

ras. Ett relevant exempel på denna form av auktorisering kan vara FN-konferensen i 

Rio 1992 som resulterade i Agenda 21 där just partnerskap och samverkan auktorise-

ras som en standard för lokal organisering i miljöfrågor (i form av Lokal Agenda 21). 

Exemplet är relevant eftersom det handlar just om lokal samverkan inom ett specifikt 

policyområde, även om de normgivande aktörer som studeras här befinner sig på na-

tionell nivå. Möjligen kan överenskommelsestrategin förstås som ett sätt att legitime-

                                                 
4 En annan aspekt som kunde ha behandlats i mer detalj här är införandet av den typen av gemen-
sam kunskapsuppbyggnad genom indikatorer, system för uppföljning och ”benchmarking” som 
används på EU-nivå. Denna form av styrning har nyligen introducerats på integrationsområdet, 
men befinner sig fortfarande på ett utvecklingsstadium och är inte en central del av den strategi 
som studeras här (se Integrationsverket 2007b; 2007c).  
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ra nätverk och samverkan som en organisatorisk form för den lokala introduktions-

verksamheten. 

 

Programlogiken: verksamhetens normativa grund 

Introduktionen har också en viktig innehållsmässig aspekt, det handlar om genomfö-

randet av ett program. Normgivning kan i detta sammanhang också handla att för-

medla professionella normer om verksamhetens innehåll och utformningen av lokala 

program. Begreppet programlogik är en något klumpig översättning av det engelska 

begreppet ”programme rationale” (Mandell 1994; 1999; Hjern & Porter 1981). Det 

har använts av implementeringsforskare för att beskriva program som ett normativt 

ramverk som vägleder handlandet hos de individer som är engagerade i programmet. 

Program involverar ofta delar av olika organisationer (snarare än organisationer i dess 

helhet) och det är dessa delar som binds samman av en gemensam programlogik. Den 

ger uttryck för ett grundläggande synsätt, ett helhetsperspektiv och beskrivningar av 

orsaksförhållanden i den sociala omgivningen, men också normer för vad som är att 

betrakta som lämpligt beteende inom ramen för programmet:  
 
People are willing to work together because they share a belief that a specific program’s ac-
tivities are valued activities. […] The importance of commitment, however, goes beyond that 
of acceptance of the program. It serves also to provide the basis by which we can attribute 
causality to events. It therefore provides the justification that we need to accept actions. In es-
sence, it provides the motivational glue needed not only to hold the program structure together 
but also to allow people to operate effectively (Mandell 1994, s. 110). 
 

En programlogik skapar förutsägbarhet hos andras agerande och stabilitet till nätver-

ket och därmed utrymme att på ett friare sätt agera inom ramen för dessa normer.  

Introduktionsprogram är ur detta perspektiv inte bara ett instrument utan speglar 

grundläggande normer om t.ex. inkludering, deltagande och synen på individen, lik-

som beskrivningar om orsaksförhållanden (ex. arbete leder till integration). Att för-

medla riktlinjer, professionella normer och beskrivningar av arbetssätt såväl som mer 

grundläggande värden för ett program kan ses som ett sätt att befästa eller förändra 

dess programlogik som ytterst formas i de specifika kontexter där programmet 

genomförs. Detta kan exempelvis ta formen av ”story telling”, att förmedla menings-

skapande narrativ där den egna rollen eller erfarenheter ges mening i en större helhet 

(Sørensen & Torfing 2007, s. 175f; Hajer 2003). En mer riktad påverkan kan innebära 

att man riktar sig mot enskilda aktörer för att förändra deras perspektiv och därmed 

möjliggöra ett gemensamt synsätt (jfr O’Toole et al. 1997). Förutom att introducera 

och legitimera en organisatorisk form kan normgivningen också handla om att intro-

ducera eller befästa en normativ grund för den lokala verksamheten. Vinner ett sådant 

ramverk acceptans över organisationsgränser kan det vara ett kraftfullt sätt att påver-

ka den lokala samordningen. 
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1.4. Lokal anpassning till externa påtryckningar 

Den typ av styrning som diskuteras i föregående avsnitt bygger framförallt på att för-

ändra de enskilda organisationernas perspektiv och arbetssätt genom att externa nor-

mer internaliseras. Men hur reagerar organisationer som har en egen historia, invanda 

arbetssätt, rutiner och värderingar gentemot den här typen av påtryckningar? Reso-

nemanget här bygger främst på Brunsson och Olsens (1997) reformteori om att orga-

nisationer reagerar på externa reforminitiativ och förväntningar på basis av den egna 

institutionella identiteten, dvs. grundläggande värden, intressen och uppfattningar, 

som utvecklas genom lärandeprocesser i den konkreta verksamheten (Brunsson & 

Olsen 1997). Identiteten uttrycker inte bara uppfattningar man har om den egna orga-

nisationen utan också vilket förhållande man har till andra, vem man är lik eller vill 

likna och vem som är annorlunda (Røvik 2000, s. 35-36). Att svara på externa initia-

tiv och nya idéer på basis av den egna identiteten kan innebära ett slags konservatism, 

bevarande av traditionella arbetssätt och inarbetade rutiner och en avvisande inställ-

ning till nya idéer och impulser. Förnyelse kan i vissa fall ses som något ”nödvändigt 

ont” för att inte uppfattas som förstelnad eller omodern. Det kan å andra sidan vara en 

del av den egna identiteten eller organisationskulturen att vara förändringsinriktad, 

innovativ och att uppfatta förändring som en möjlighet till förbättring och utveckling. 

Organisationer kan därmed i olika grad vara öppna för att ta till sig nya idéer och testa 

dem i den egna verksamheten (Bergström 2002).  

 

Institutionaliserade organisationer 

Organisationer institutionaliseras över tid. Beteenden struktureras av kulturella regler 

och ”de speglar relativt stabila värden, intressen, uppfattningar, förväntningar och 

resurser” (Brunsson & Olsen 1997, s. 4). Reformer bygger ofta på en uppsättning 

enkla principer som konfronteras med en mer komplex ”verklighet”. Detsamma kan 

gälla för en rad olika former av påtryckningar som handlar om att förändra lokala 

aktörers arbetssätt eller organisation. Baserat på lokal kunskap och erfarenheter iden-

tifierar aktörer som deltar i det praktiska genomförandet andra typer av behov och 

förutsättningar för att kunna lösa sina uppgifter. Om det uppstår motsägelsefulla be-

hov av både förändring och stabilitet kan organisationer utveckla dubbla strukturer 

eller två versioner av organisationen, vilket fångas av begreppet isärkoppling (de-

coupling) (Brunsson & Olsen 1997, s. 8-10; Meyer & Rowan 1977). Den ena är den 

formella strukturen som används för att visa upp organisationen utåt. Den andra utgör 

de mer informella strukturer som rent konkret styr den interna verksamheten. Det är 

de formella strukturerna som är viktigast att anpassa efter omgivningens förväntning-

ar och påtryckningar utifrån. Däremot kan en annan uppsättning principer, som väg-

leder den praktiska verksamheten, bevaras för att möjliggöra att verksamheten 

bedrivs enligt institutionaliserade normer, värderingar och problemuppfattningar. En 
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formell anpassning av detta slag syftar till att vinna legitimitet för den egna organisa-

tionen i omgivningens ögon (Meyer & Rowan 1977). 

Nätverk innefattar ett flertal organisationer som kan representera olika perspektiv 

på hur samordning bör ske. Organisations- eller sektorsspecifika styrningsfilosofier 

kan i detta sammanhang innebära olika lämplighetslogiker för hur ömsesidighet och 

horisontella beroenden ska hanteras och dessutom vara högst stabila över tid (jfr Pe-

ters 1998; 2007). Byråkrati, exempelvis, kan ses som en institution med en uppsätt-

ning normativa principer som opartiskhet, rättssäkerhet och koder för lämpligt 

beteende (Olsen 2006). Här kan möjligen en betoning av att agera i enlighet med det 

formella regelverket sätta ramar för samordningen med andra. I organisationer som är 

mer influerade av marknadsförebilder kan kontraktsstyrning eller målstyrning på 

motsvarande vis sätta ramar för samverkan och möjligen kan det bli svårt om en an-

nan organisations uppdrag inte bedöms ligga i linje med den egna ”kärnverksamhe-

ten”. För myndigheter eller möjligen frivilligorganisationer som agerar i en friare roll 

som ”aspektbevakare” eller med att föra ut information kan deltagande i nätverk och 

påverkan genom ömsesidiga utbyten vara en helt central del i verksamheten och hur 

organisationen uppfattar sig själv. På integrationsområdet tycks Integrationsverket 

falla inom ramen för en sådan kategori (jfr Statskontoret 2006b). Skillnaderna kan 

också gälla verksamhetens normativa grund: att man företräder olika arbetssätt eller 

professionell inriktning (Provan & Milward 1991; Provan et al. 2004). 

 

Formell anpassning eller samordning? 

Organisationer som är föremål för externa påtryckningar och förväntningar om att de 

ska ingå i samverkan eller partnerskap kan ganska enkelt anpassa formella strukturer. 

En omfattande adoptering av en organisatorisk standard av detta slag leder inte nöd-

vändigtvis till substantiella förändringar av hur verksamheten bedrivs. Däremot indi-

kerar de legitimiteten för de styrande aktörernas påverkan. En formell anpassning i ett 

nätverk skulle kunna leda till en s.k. ”talk shop”: ett formellt samarbete som har mö-

ten, producerar dokument, eventuellt hemsidor och utbyter information, men där 

samarbetet endast är löst knutet eller helt frikopplat från hur den konkreta verksamhe-

ten i respektive organisation bedrivs.  

Förändringar på en formell nivå och den mer informella verksamhetsnivån är inte 

nödvändigtvis kopplade till varandra. Exempelvis kan organisationer vara intressera-

de av att snabbt svara mot externa förväntningar genom att skapa ett formellt samar-

bete för att vinna legitimitet i omgivningens ögon, men om detta format visar sig vara 

en fluga kommer intresset på motsvarande sätt att sjunka (jfr Røvik 2000, s. 21f). Om 

det är ett mer uthålligt koncept kan effekterna på den konkreta samordningen komma 

mycket senare som ett resultat av upprepad interaktion, ömsesidigt lärande och ska-

pande av tillit. En annan möjlighet är att vissa organisationer utvecklar ett gemensamt 

synsätt på organisering och verksamhet medan andra förblir engagerade endast på en 
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formell nivå. Möjligheterna för att externa påtryckningar, riktlinjer och idéer ska få 

genomslag i verksamheten är beroende av i vilken mån de harmonierar med den egna 

institutionella identiteten. De kan vara större i organisationer som har ett mer öppet 

och förändringsinriktat förhållningssätt till att införa eller testa nya idéer och arbets-

sätt i den egna verksamheten. Även här kan dock förändringarna förväntas vara steg-

visa och anpassas efter den befintliga organisationens grundläggande egenskaper 

(Bergström 2002). 

 

1.5. Precisering av forskningsfrågor 

Studien fokuserar på relationen mellan central myndighetsnivå och det lokala genom-

förandet inom introduktion och flyktingmottagande. Det går aldrig att dra en skarp 

skiljelinje mellan policyutformning och genomförande; dessa två verksamheter sker 

överlappande på ett slags kontinuum mellan beslutsfattande och handling (Barrett & 

Fudge 1981). Relationen mellan den centrala myndighetsnivån och de organisationer, 

både kommunala och statliga, som ytterst tillhandahåller den offentliga servicen utgör 

dock en kritisk mötespunkt mellan å ena sidan idéer, förhoppningar och förväntningar 

om integration, fördelning av flyktingar, rationell organisering, arbete och tillväxt, 

och å andra sidan de perspektiv, normer och rutiner som utvecklats genom lärande-

processer i den konkreta verksamheten. På integrationsområdet har dessutom sam-

ordningen över sektorsgränser i högre utsträckning lämnats till den centrala 

myndighetsnivån att på egen hand utarbeta strukturer för att hantera, jämfört med 

exempelvis jämställdhetsområdet där arbetet mer legat på departementsnivå (se Stats-

kontoret 2006b). 

Studien behandlar två centrala delar av integrationspolitikens riktade åtgärder 

som är nära kopplade till varandra, förhandlingssystemet om mottagande och sam-

ordning av introduktionen. Förhandlingssystemet har funnits i över 20 år och bibehål-

lits trots reforminitiativ och förändrade betingelser för att styra mottagandet. Här 

studeras dess innebörd för mottagande och introduktion utifrån de berörda parternas 

perspektiv. Studiens huvudfrågeställningar och tillhörande underfrågor som mer di-

rekt ska vägleda den empiriska undersökningen presenteras nedan.  

 

 Vad innebär förhandlingssystemet för mottagande och introduktion och hur 

upprätthålls det av de berörda parterna? 

o Hur utformar Integrationsverket sin strategi för att påverka kommu-

nernas ställningstagande?  

o Hur hanteras påtryckningarna på den kommunala nivån? 

o I vilken mån handlar systemet om fördelning av mottagandet? 

o I vilken mån handlar det om att förankra det kommunala åtagandet för 

introduktionen? 
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På den centrala myndighetsnivån är ett flertal myndigheter involverade i att påverka 

och ge riktlinjer för den lokala samordningen av introduktionen. Den centrala över-

enskommelsen har sedan början av 2000-talet varit den viktigaste plattformen för 

detta arbete. Syftet här är att först att beskriva mötet mellan dessa olika myndigheter 

och de perspektiv de företräder samt hur man inom ramen för överenskommelsestra-

tegin försöker påverka den lokala samordningen. 

 

 Hur formas styrningen på central nivå? På vilket sätt handlar styrningen om 

att auktorisera en organisatorisk form för den lokala samordningen? Förmed-

las en normativ grund för introduktionsprogrammet?  

o Vilka perspektiv på samordning och introduktion företräder aktörerna 

på central nivå? 

o Hur har dessa perspektiv format normgivningen gentemot den lokala 

nivån? 

 

I nästa steg är undersökningens syfte att utifrån beskrivningen av styrningen från cen-

tral nivå undersöka dess inverkan på den lokala samordningen och genomförandet av 

introduktionen: 

 

 Vilken förmåga har styrningen att påverka organiseringen av den lokala sam-

verkan och verksamhetens normativa grund? 

  

Teorin om hur institutionaliserade organisationer svarar på externa påtryckningar och 

förväntningar ger vid handen att om styrningen ska ha en inverkan på den konkreta 

samordningen och hur verksamheten bedrivs måste lokala perspektiv och problembil-

der beaktas. Om de externa påtryckningarna uppfattas som legitima men inte som 

möjliga att ackommodera i den konkreta verksamheten förväntas organisationerna 

svara genom anpassning av formella strukturer, dvs. isärkoppling. Om de däremot 

harmonierar med organisationernas institutionella identitet förväntas detta möjliggöra 

substantiella förändringar i den lokala samordningen. En möjlighet som bör beaktas 

är att detta kan skilja sig mellan olika delar av den lokala verksamheten. 

 

Disposition 

I kapitel två behandlas metod och studiens upplägg. Den empiriska analysen är upp-

delad i tre kapitel som behandlar förhandlingar om mottagande, försök att påverka 

den lokala verksamheten och hur lokala aktörer hanterar denna form av påverkan i två 

kommuner. Varje kapitel avslutas med en sammanfattande analys. Kapitel sex sam-

manfattar studiens slutsatser och ger en avslutande diskussion. 
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2. Studiens upplägg och metod 
 

 

2.1. En kvalitativ ansats 

Den empiriska undersökningen berör två olika områden som är nära kopplade till 

varandra, förhandlingar om mottagande och samordning av introduktionsinsatser. 

Detta studeras på två nivåer, den centrala myndighetsnivån och den loka-

la/kommunala nivån där introduktionen genomförs. På central nivå studeras de myn-

digheter som är involverade i arbetet med introduktion och mottagande. På den lokala 

nivån genomförs fallstudier i två kommuner. Studiens forskningsfrågor handlar till 

stor del om att beskriva arbetet på central och lokal nivå och att kunna beakta kontex-

tuella faktorer. När det gäller förhandlingssystemet är det institutionella perspektivet 

en utgångspunkt men för att studera detta system söks dess innebörd i de berörda 

parternas egna perspektiv och beskrivningar av den sociala interaktionen inom ramen 

för detta system. Detta kan beskrivas som en abduktiv forskningsstrategi som syftar 

till att ge en teoretisk förståelse som är rotad i de tolkningar och beskrivningar de 

sociala aktörerna fäster vid sitt eget och andras handlande (Blaikie 2000, s. 114ff). 

För att få tillgång till dessa perspektiv används samtalsintervjuer som metod för stu-

dien. Dessa syftar till att skapa en förståelse av den kontext aktörerna befinner sig i 

och att erhålla nyanserade och kvalitativa beskrivningar som är specifika i den me-

ningen att de avser situationer och handlingsförlopp i den intervjuades värld (Kvale 

1997, s 34f).  

Denna metodologiska utgångspunkt gäller även för studiet av samordningen inom 

introduktionen. Idéer och föreskrifter om vad som är att betrakta som en effektiv in-

troduktion eller rationell organisering är inte objektivt givna utan socialt konstruerade 

normer i den institutionella omgivningen. Dessa normer kan i vissa fall stå i konflikt 

med varandra, exempelvis hur tongivande aktörer i omgivningen beskriver en effektiv 

introduktion och de normer, värderingar och rutiner som över tid utvecklats i den 

egna organisationen. Detta kan leda till en symbolisk anpassning till externt före-

skrivna normer, givet att de externa påtryckningarna uppfattas som legitima och 

frambringar ett behov av anpassning, men att handlandet vägleds av den institutionel-

la identiteten i den egna organisationen. Istället för att anta att nätverk är en arena för 

strategisk interaktion eller samordning studeras dess sociala konstruktion genom de 

deltagande aktörernas perspektiv och uppfattningar om samordning och relationerna 

med andra (jfr Hjern & Porter 1981, s. 221). I denna del av studien finns dock en mer 

prövande ansats när det gäller kopplingen mellan central och lokal nivå som är för-

ankrad i ett teoretiskt resonemang. Det handlar dock inte om statistisk inferens utan 

att genom fallstudier ge en mer ingående beskrivning av styrnings- och samordnings-
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processer som bygger på aktörernas egna perspektiv och beskrivningar (jfr Blaikie 

2000, s. 121, 180f). 

 

2.2. Metod och material 

Studien bygger i första hand på intervjuer med företrädare från de berörda myndighe-

terna på central och lokal nivå. På den centrala myndighetsnivån är syftet att deskrip-

tivt analysera hur myndigheterna samordnar sina insatser för att påverka mottagande 

och den lokala introduktionsverksamheten. De riktlinjer, budskap och normer som 

förmedlas från central nivå betraktas här som ett slags ”output” som i sin tur blir ett 

”input” för de lokala aktörerna att förhålla sig till. Samordningen på lokal nivå stude-

ras genom fallstudier i två kommuner. Att antalet begränsats till två beror främst på 

behovet av en mer djupgående analys för att kunna belysa kontextuella faktorer, men 

det är också en tids- och resursfråga. De kommuner som ingår i studien har valts ge-

nom ett strategiskt urval som beskrivs nedan. 

Undersökningen har genomförts under 2006 och 2007. Vad gäller förhandlingar-

na behandlar studien specifikt 2006 års förhandlingar mellan stat och kommun. Efter 

att ha legat på relativt sett låga nivåer under 2000-talet ökar mottagandet under denna 

period drastiskt. Detta innebär att förmågan att styra mottagandets fördelning ställs på 

sin spets och frågan väcker stor uppmärksamhet politiskt och medialt. När det gäller 

det kvalitativa utvecklingsarbetet är detta en mer långsiktig process och har studerats i 

ett lite vidare perspektiv. Den centrala överenskommelsen har reviderats vid ett flertal 

tillfällen och den senaste revideringen ägde rum 2006. Fokus ligger på senare år av 

detta arbete men här har frågorna som ställts även berört tiden bakåt till 2001 då den 

första överenskommelsen lanserades.  

 

Central nivå 

Under den period studien har genomförts var det Integrationsverket som hade till 

uppgift att förhandla med kommunerna om mottagande, hantera bosättning och utbe-

talning av ersättningar. Även Migrationsverkets arbete hade administrativa koppling-

ar till denna verksamhet. När det gäller det kvalitativa utvecklingsarbetet inom ramen 

för den centrala överenskommelsen5 var, förutom dessa två myndigheter, Arbets-

marknadsverket (AMV), Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) involverade i detta arbete. Dessa myndigheter kom-

mer från olika sektorer och institutionella kontexter, vilket kan ha betydelse för hur 

                                                 
5 Begreppet överenskommelser (om samverkan på central, regional och lokal nivå) har i de sam-
manhang där det används i regel syftat både på ett policydokument och på själva nätverket eller 
samarbetet. Det är inte en engångsinsats utan snarare ett kontinuerligt arbete med dokumentet som 
bas. En näraliggande aktivitet på central nivå har varit att vara ute och kommunicera arbetet och 
intentionerna med överenskommelsen till berörda aktörer i olika forum på regional och lokal nivå. 
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man agerar och uppfattar varandra. Syftet här är att beskriva hur man samordnar sin 

verksamhet avseende riktade åtgärder mot nyanlända invandrare utifrån aktörernas 

egna perspektiv och uppfattningar om sin egen roll och arbetssätt, hur andra agerar 

och hur introduktionen bör bedrivas och organiseras. En utgångspunkt för analysen 

har varit kategoriseringen av offentliga organisationer som antingen byråkratier, 

marknadsorienterade organisationer eller, som en tredje kategori, organisationer som 

agerar som påtryckare, aspektbevakare och kunskapsspridare eller med andra ord 

styrning i form av ”governance”. Tidigare studier och en generell kännedom om des-

sa organisationers arbetssätt gjorde att det redan på förhand gick att se att organisa-

tionerna på central nivå tillhörde olika kategorier men däremot inte vad detta har för 

mer specifik innebörd för samordningen och relationerna med andra i konkreta pro-

cesser. Vidare beskrivs huvuddragen i de riktlinjer, policydokument och påverkans-

strategier som riktas mot den lokala nivån. Styrningen på detta område bygger sedan 

länge på information, förhandling och normbildning, men vi är intresserade av att 

beskriva dess innebörd i mer detalj. Analysen bygger på den teoretiska diskussionen i 

kapitel 1 där normbildning diskuterades i termer av att legitimera en organisatorisk 

form eller standard och att förmedla en normativ grund för verksamhetens innehåll. 

Vi undersöker också förhandlingssystemets funktion för att fördela mottagande och 

resurser och som ett institutionellt ramverk för interaktionen mellan stat och kommun. 

  

Fallstudier på lokal nivå 

På den lokala nivån är syftet att studera hur lokala aktörer agerar i förhållande till 

externa förväntningar och påverkansförsök. Har styrningen förmågan att påverka den 

konkreta samordningen mellan lokala aktörer eller är det en annan uppsättning nor-

mer, rutiner, arbetssätt och problemuppfattningar som dominerar den lokala verksam-

heten? För att belysa detta genomförs fallstudier i två kommuner. Samma kommuner 

studeras både vad gäller erfarenheter av förhandlingssystemet och samordningen av 

introduktionen genom överenskommelser om utveckling av introduktionen, men det 

är främst den senare aspekten som legat till grund för valet av fall.  

Det är sedan tidigare känt att det har funnits en generell samordningsproblematik 

på introduktionsområdet och det finns liknande indikationer vad gäller överenskom-

melsestrategin (se Integrationsverket m.fl. 2005). Lokala överenskommelser (LÖK) 

har upprättats i en stor andel av de flyktingmottagande kommunerna men arbetet har i 

vissa fall stagnerat och revideringar uteblivit. En orsak till att lokala aktörer inte an-

passar sig efter förväntningarna eller påtryckningarna kan vara att man inte uppfattar 

dem som legitima. Att man tappar intresse kan bero på att strategins status har mins-

kat och att överenskommelserna därmed förlorat något av sitt symbolvärde (jfr Røvik, 

2000). Det finns dock kommuner där man har fortsatt att arbeta med överenskommel-

sen, där man har fört in nya underskrivande aktörer och hållit dokumentet vid liv. 

Denna form av anpassning rör sig dock på en formell nivå och återspeglar inte nöd-

 17



vändigtvis förändringar i hur verksamheten faktiskt bedrivs. Däremot indikerar den 

att styrningen i dessa kommuner åtnjuter en legitimitet och att de externa initiativen 

är något man vill leva upp till och att man vill att den egna verksamheten förknippas 

med detta initiativ. Det verkar rimligt att anta att om strategin inte fått genomslag i 

den lokala verksamheten i någon av dessa kommuner så har de förmodligen inte gjort 

det någon annanstans heller.6 De kommuner som har valts för studien har i båda fal-

len varit bland de mest aktiva i det formella överenskommelsearbetet.7  

Kommunerna valdes dock inte slumpmässigt ur denna kategori av aktiva kommu-

ner. Förmågan att faktiskt ta till sig av strategin i den konkreta verksamheten och 

introducera nya arbetssätt kan tänkas skilja sig mellan olika organisatoriska kontexter 

(se kap. 1.4.). Det kan även i dessa kommuner vara så att invanda arbetssätt, normer 

och värderingar i de olika organisationerna dominerar den lokala verksamheten och 

betingar förmågan till samordning, dvs. organisationernas institutionella identitet. 

Kommunen är den kanske mest centrala aktören i den lokala introduktionsverksamhe-

ten med det formella ansvaret för individen. Det finns betydande skillnader mellan 

kommunernas sätt att organisera sin verksamhet och även deras förmåga eller vilja till 

förändring och att pröva nya idéer i den egna verksamheten (Bergström 2002). Vissa 

har behållit en mer traditionell byråkratisk struktur med nämnd och förvaltning, me-

dan andra har varit mer förändringsbenägna och ”innovativa” och reformerats med 

framförallt marknaden och privata företag som modell (se t.ex. Montin 2002). En 

betoning av mål- och resultatstyrning, privata entreprenader och i vissa fall beställar – 

utförarmodeller har varit kännetecknande för dessa kommuner. Denna typ av kom-

mun skulle kunna ha en identitet som är mer öppen för förändringar i den egna verk-

samheten och därmed representera en kontext som är än mer gynnsam för externa 

förändringsinitiativ. 

De kommuner som valdes för studien var Växjö och Västerås. Båda dessa arbeta-

de aktivt med överenskommelsestrategin och uppdaterade dokumentet.8 Dessa kom-

muner har också i regel ställt upp enligt Integrationsverkets förfrågan om mottagande, 

vilket indikerar en lojalitet med den statliga flyktingpolitiken. Det som skiljer dem är 

att Växjö har en mer traditionell förvaltningsstruktur med en nämndorganisation där 

                                                 
6 Resonemanget här faller tillbaka på teorin om kritiska fall (Eckstein 1975; se även McKeown 
1999) där man utifrån befintlig kunskap gör det mer eller mindre ”lätt” för en mekanism att verka, 
i det här fallet styrning av den lokala introduktionsverksamheten. 
7 Detta har rent konkret baserats på om det lokala överenskommelsedokumentet uppdaterats i 
enlighet med den centrala som reviderades 2006. Som komplement har de regionala överenskom-
melserna studerats på motsvarande sätt. Fokus i fallstudierna ligger på den lokala nivån men här 
belyses även kopplingen till det regionala arbetet. Från början var det tänkt att den regionala nivån 
skulle studeras mer ingående än vad som sedan blev fallet, detta har delvis en praktisk orsak då 
arbetet komplicerades av att det vid tiden för studien initierades en reform av länsstyrelsernas 
funktion och länsarbetsnämnden lades ner. 
8 Även på regional nivå har Kronobergs respektive Västmanlands län varit bland de mer aktiva och 
är dessutom bland de län med störst andel kommuner som har tecknat lokala överenskommelser. 
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flyktingfrågorna traditionellt sett sorterat in under socialförvaltningen, men frågan har 

under perioder bytt hemvist mellan olika nämnder. Västerås tycks vara mer öppen för 

att introducera nya former av organisering och dess organisation bygger på en bestäl-

lar – utförarmodell (BUM). Kommunala utförarenheter har på olika områden introdu-

cerats för privat konkurrens och man använder sig i stor utsträckning av mål- och 

resultatstyrning, balanserade styrkort och liknande metoder. Västerås har också upp-

fattats som en förebild för andra kommuner när det gäller BUM (Brorström & Rom-

bach 2000) och man har tidigare även varit förändringsbenägna när det gäller 

organisationen för invandrarfrågor (Bäck & Soininen 1998).  

Ett ytterligare kriterium som låg till grund för valet av kommuner var att de skulle 

ha ett betydande flyktingmottagande. Det finns en rad kommuner med endast ett litet 

mottagande, vilket gör det svårt att ens i teorin tillhandahålla ett differentierat pro-

gram i den egna kommunen. Därmed uppstår en speciell samordningsproblematik 

som framförallt handlar om att samverka över kommungränser. Denna problematik är 

förvisso av stort intresse men inte ämnet för denna studie.9 Kommunerna valdes med 

avsikten att de skulle vara så lika som möjligt vad gäller andra förutsättningar för den 

lokala verksamheten så som storlek, mottagandets storlek och politisk majoritet10. I 

Tabell 1 ges en sammanfattning av dessa olika faktorer. 

 

Tabell 1. 
 Växjö Västerås 
Kommuntyp (SKL) Större stad Större stad 
Folkmängd (2006) 78 473 132 920 
Mottagande (2006) 456 423 
Typ av mottagande EBO/Personer som bosät-

ter sig själva 
EBO 

Politisk majoritet Soc. dem  borgerlig 
efter valet 2006  

Soc. dem  borgerlig 
efter valet 2006  

Typ av län Relativt litet med en stör-
re stad 

Relativt litet med en större 
stad 

Ök om mottagande (2006) Ja, i enlighet med IV:s 
förfrågan. 

Ja, i enlighet med IV:s 
förfrågan. 

RÖK Ja, uppdaterad Ja, uppdaterad 
LÖK Ja, uppdaterad Ja, uppdaterad 
Externa aktörer Nej Nej 
Kommunal organisations-
typ 

Trad. nämndorganisation Marknadsorienterad, BUM 

  

                                                 
9 Av praktiska skäl uteslöts även storstadskommunerna från studien.  
10 En annan politisk majoritet i kommunen än på nationell nivå skulle kunna innebära ogynnsam-
ma förhållanden för att påverka den kommunala verksamheten. Båda kommunerna i denna studie 
är traditionellt sett socialdemokratiskt styrda (dock inte efter valet 2006), vilket i möjligaste mån 
borde eliminera en eventuell inverkan av denna faktor, som inte står i fokus här. 
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Empiriskt material 

Det empiriska materialet bygger i första hand på intervjuer med representanter för de 

berörda myndigheterna på central och lokal nivå. Detta material kompletteras av olika 

policydokument, främst de nämnda överenskommelserna men i viss mån också inter-

na dokument i de olika organisationerna. I kapitlet om förhandlingar om mottagande 

används också kvantitativa data från Integrationsverkets årsredovisningar för att be-

skriva i vilken mån styrningen handlar om fördelning av mottagandet över landet.  

Intervjuerna i studien har innehållit frågor av både informant- och respondentka-

raktär och varit semi-strukturerade. Informantdelen har syftat till att belysa konkreta 

aspekter av myndigheternas interna arbete och dessa frågor har varierat beroende på 

vilken position, myndighet och nivå intervjun har genomförts på. Det har exempelvis 

handlat om hur Integrationsverket har gått tillväga i arbetet med förhandlingarna, om 

revideringar av överenskommelser, hur arbetet är organiserat och vilken typ av insat-

ser och service man tillhandahåller på lokal nivå. Frågorna av respondentkaraktär har 

också justerats något beroende på intervjupersonens position, men har genomgående 

berört vissa teman. Dessa frågor har varit relativt öppna, där vid behov något mer 

specificerade följdfrågor har ställts. Eftersom de i regel har ställts i en något senare 

del av intervjun har svaren ofta återkopplat till de mer praktiska aspekterna som be-

rördes inledningsvis. På central nivå har dessa frågor för det första handlat om hur 

man uppfattar den egna organisationen, arbetssätt, förutsättningar, strategier och pro-

blemuppfattningar, främst kopplat till de delar som rör flyktingmottagande och intro-

duktion. För det andra har frågorna handlat om den egna organisationen i relation till 

andra och andras agerande (kommuner såväl som andra myndigheter), hur man ser på 

samverkan, vad man har velat åstadkomma och vad man tror krävs för att detta ska 

fungera. Ett tredje tema har handlat om hur man ser på introduktionen, hur den be-

drivs och bör bedrivas. På lokal nivå har fokus mer legat på den egna organisationen, 

arbetssätt, erfarenheter och problemuppfattningar. Det har också här handlat om sam-

verkan och den egna rollen i relation till andra och för det tredje om hur man uppfat-

tar styrningen och påtryckningarna från central nivå vad gäller mottagande och hur 

introduktionen ska bedrivas och organiseras.  

På central myndighetsnivå har intervjupersonerna identifierats genom ett slags 

snöbollsurval, med utgångspunkt i Integrationsverkets arbete med förhandlingar och 

samordning genom den centrala överenskommelsen, för att sedan hitta de personer i 

andra myndigheter som var involverade i detta arbete. Detsamma gäller den lokala 

nivån där utgångspunkten har varit kommunen och arbetet i den lokala överenskom-

melsen. Vad gäller frågan om mottagandet intervjuades en eller ett par politiker och 

även ett par tjänstemän som var involverade i ärendet. Personerna som ingår i studien 

kommer från såväl högsta ledningsnivå som handläggarnivå. Sammanlagt har 45 in-

tervjuer genomförts, varav 20 på central myndighetsnivå och 14 respektive 11 i de två 
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kommunerna. Längden har varierat men de har i regel varit runt en timme långa och 

har spelats in på band och skrivits ut. Intervjuerna har i regel genomförts på intervju-

personens tjänsterum eller motsvarande. I de citat som återges har vissa mindre språk-

liga justeringar gjorts för att underlätta läsbarheten. Intervjupersonernas namn skrivs 

inte ut, endast organisationstillhörighet och typ av befattning anges och varje intervju 

har tilldelats ett nummer (se Referenser).  

 

2.3. Avgränsningar 

Att studera myndighetssamverkan i gränssnittet mellan organisationer och dessutom 

på flera nivåer innebär att studieobjektet är relativt amorft. Det innebär också en rad 

avgränsningar, av vilka några redan har nämnts. Det är en rad organisationer som 

ingår i studien, men det bör understrykas att dessa inte har studerats i sin helhet. De 

personer som ingår i studien är i huvudsak involverade i arbetet med förhandlingarna 

eller i samverkan inom överenskommelsestrategin. På Integrationsverket eller kom-

munens flyktingenhet innefattar detta en rad personer och frågorna har en central 

plats i arbetet. På andra myndigheter har detta i högre utsträckning innefattat delar av 

organisationer (jfr Hjern & Porter 1981). 

En annan avgränsning har att göra med tid. Efter regeringsskiftet 2006 har nya re-

former initierats på integrationsområdet, vilket bl.a. medförde att Integrationsverket 

lades ner sommaren 2007. Dessa reformer har än så länge inte varit av en genomgri-

pande karaktär för detta område (nya reformförslag är dock att vänta under 2009) 

men de har medfört vissa praktiska svårigheter för studiens genomförande. Studien 

berör inte konsekvenserna av dessa organisationsförändringar (exempelvis Länssty-

relsernas nya roll) utan behandlar det system som gällde till och med 2007.  

Studien fokuserar på relationen mellan central myndighetsnivå och det lokala ge-

nomförandet. Detta har motiverats som en särskilt intressant relation för att studera 

hur intentioner att styra och påverka den lokala verksamheten möter lokala erfarenhe-

ter, problemuppfattningar och invanda arbetssätt. Det innebär också en avgränsning 

då dessa myndigheter i sin tur styrs från departementsnivån (via regleringsbrev etc.) 

och även här finns en intressant samordningsproblematik. Denna relation behandlas 

dock inte inom denna studie, mer än i en indirekt mening då den påverkar förutsätt-

ningarna för myndigheternas verksamhet. 

Vad gäller de lokala introduktionsinsatserna är det organisationerna som bedriver 

denna verksamhet som studeras. Deltagarna i introduktionsprogrammen ingår inte i 

studien. De beskrivningar som ges av insatserna ska inte tolkas som en objektiv ”san-

ning”, de kan uppfattas på ett annat sätt av deltagarna. För att kunna ge en helt rätt-

visande bild av denna verksamhet behöver deltagarnas upplevelser om bemötande, 

nytta etc. beaktas. Det är dock inte syftet med studien att bedöma eller utvärdera den 

kommunala verksamheten i de specifika kommunerna som ingår i studien. Fokus 
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ligger på att i en mer generell mening undersöka möjligheterna för att påverka och 

förändra den lokala verksamheten eller förutsättningarna för denna. 
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3. Förhandlingar om mottagande  
 

 

3.1. Inledning 

Systemet med förhandlingar mellan stat och kommun om flyktingmottagande har 

funnits sedan mitten på 80-talet. På ett formellt plan kan det förstås som en mekanism 

för att fördela mottagandet över landet, tillsammans med de resurser i form av statlig 

ersättning som ska svara upp mot behov av riktade åtgärder. I botten finns idéer om 

en rationell matchning mellan individer och bosättningsort utifrån individens kompe-

tenser och behov och kommunens förutsättningar vad gäller arbetsmarknad, tillgång 

till bostäder, utbildning och andra resurser. Detta ger närmast uttryck för ett slags 

social ingenjörskonst som är svår att åstadkomma när det handlar om människor, vars 

val av bosättningsort kan styras av en mängd olika faktorer och variera från person till 

person. Dessutom har även de rent formella möjligheterna att påverka fördelningen 

reducerats avsevärt sedan det s.k. EBO-systemet11 infördes 1994. Trots detta har för-

handlingssystemet bibehållits och väcker ständigt nya och livliga debatter om motta-

gandet, vilken kommun som tar emot, vilken som inte gör det och vilka grunder man 

har för att rättfärdiga detta. Inte minst i lokalpressen uppmärksammas kommunens 

ställningstagande i den här frågan flitigt.  

Hur kan vi då förstå detta system eller arrangemang i termer av styrning? I vilken 

mån kan det förstås som ett system för att styra fördelningen av mottagandet över 

landet? Kan det förstås som ett slags instrument för att styra förutsättningarna för den 

lokala verksamheten? Ett alternativt perspektiv är att betrakta det som ett institutio-

nellt arrangemang där roller och handlingsmönster har formats och befästs över tid. 

Institutioner genomgår inte processer av ”naturligt urval” där de som blivit utdaterade 

med automatik anpassas efter nya förhållanden (March & Olsen 1989). Deras förmå-

ga att skapa stabilitet och förutsägbarhet är nog så viktiga för ett system som hanterar 

en så kontroversiell och komplex fråga som flyktingmottagande. Med exempelvis 

Sjöbo-fallet under 90-talet i åtanke är det uppenbart att en kommun som bryter mot 

normerna riskerar en omfattande negativ publicitet och rent av stigmatisering. Kad-

him (2000, s. 84) menar att man kan tala om ett ”Sjöbo-komplex” där också staten är 

mån om att ha ett försiktigt och flexibelt förhållningssätt till kommunerna för att und-

vika den typen av öppet politiskt motstånd. Det institutionella ramverket ger vägled-

ning för hur detta kan undvikas, hur frågan bör hanteras och vad som är att betrakta 

som ett lämpligt agerande för både stat och kommun. Det föreskriver acceptabla 

grunder för rättfärdigande och en vokabulär över legitima argument. Syftet här är att 

                                                 
11 Systemet innebär att den asylsökande har möjlighet att ordna eget boende under asyltiden och 
vid ett eventuellt uppehållstillstånd skrivs ut i den kommun man har varit bosatt i under asyltiden. 
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studera detta system utifrån de berörda myndigheternas perspektiv och beskrivningar 

av arbetet med förhandlingarna. Det är deras förståelse av detta system som vägleder 

det konkreta handlandet och därmed konstituerar och reproducerar det. 

Arbetet med förhandlingarna studeras här under ett specifikt år, 2006. Detta år är 

speciellt på så sätt att en trend av relativt lågt mottagande under slutet av 90-talet och 

början av 2000-talet bryts och mottagandet stiger till mer än det dubbla i kommuner-

na. Frågan väcker stort politisk och medialt intresse och förmågan till fördelning av 

mottagandet ställs på sin spets. Samtidigt blir associationerna bakåt i tiden till det 

stora mottagandet i mitten på 90-talet tydliga. Den kraftiga ökningen under 2006 be-

rodde på en tillfällig lag om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut (SFS 

2005:762) som gällde från den 15:e november 2005 till ikraftträdandet av den nya utlän-

ningslagen 31:e mars 2006. Denna tillfälliga lag tillkom snabbt och oväntat efter en 

uppmärksammad debatt om flyktingamnesti och den svåra situationen för gömda famil-

jer vars avvisnings- eller utvisningsbeslut av olika skäl inte gått att verkställa. Genom 

den tillfälliga lagen skulle dels vissa barnfamiljer, dels personer vars avlägsnandebe-

slut på grund av förhållandena i mottagarländerna inte bedömts kunna verkställas 

med tvång ges nya och ökade möjligheter att få uppehållstillstånd (Bet. 

2005/06:Sfu5). Ökningen har också kommit att bestå, framförallt med anledning av 

den ökade invandringen från Irak. 

För att kunna sätta studien av förhandlingarna 2006 i ett sammanhang ges först en 

kortare bakgrund till det kommunala flyktingmottagandet och förhandlingssystemet. 

  

3.2. Bakgrund 

Styrning som ”governance”, med mer informella påtryckningsmedel, information och 

normbildning är knappast något nytt inom svensk flykting- och integrationspolitik. 

Den del av Statens Invandrarverk (SIV) som arbetade med dessa frågor och som 1985 

fick ansvaret att förhandla om mottagande med kommunerna har sedan verkets bil-

dande använt sig av (och varit hänvisad till) denna form av påtryckningsmedel. 1998 

bröts dessa frågor ut och lades under ett eget verk, Integrationsverket, som fortsatt 

arbeta med den här typen av strategier. SIV upprättades redan 1969 och förutom att 

arbeta med den organiserade överföringen av kvotflyktingar arbetade man med in-

vandrar- och ”anpassningsfrågor”. Arbetet med invandrarfrågorna följde en tradition 

från verkets bildande av att styra via påtryckningar och information gentemot andra 

myndigheter, kommuner, fackliga organisationer, invandrarorganisationer osv. Man 

strävade dock inte efter att samordna eller skapa en helhetssyn på verksnivå för in-

vandrarpolitiken (Jacobsson 1984). Inte heller hade man mer formella påtrycknings-

medel som lagar eller betydande ekonomiska incitament att bygga sin verksamhet på. 

Sådana tillfördes heller inte när man fick överta ansvaret för flyktingmottagandet. 

Med sin främsta uppgift att skriva överenskommelser om mottagande med kommuner 
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byggde man vidare på denna tradition av information, påtryckningar och dialog. Man 

förhandlade med kommunerna och använde argument om solidaritet och spelade ock-

så ut kommuner mot varandra med detta argument (Soininen 1992). 

Det finns dock en konkurrerande styrlogik som också varit närvarande i de refor-

mer som genomförts på detta område. Denna bottnar i det marknadstänkande som 

framförallt dominerade 80- och 90- talets förvaltningspolitiska reformer och numera 

brukar gå under beteckningen New Public Management (NPM). Decentralisering, 

specialisering och ökad autonomi för utförarenheter i syfte att stimulera innovativitet 

och effektivisering kombineras enligt denna modell med kontraktsbaserade system 

för kontroll och styrning, där principal – agent relationer etableras mellan politiker 

och förvaltning, kommun och entreprenad, beställare och utförare. Istället för detalj-

styrning är formulering av prestationsbaserade mål och mätbarhet hos dessa en cen-

tral mekanism för styrning i denna modell och utgör grund för ansvarsutkrävande (se 

t.ex. Christensen & Laegreid 2002). 

 

Lokalt flyktingmottagande, incitament och EBO-systemet 

Reformen 1985 (Prop. 1983/84:124) då flyktingmottagandet decentraliserades till 

kommunal nivå innebar ett större handlingsutrymme för att utforma och organisera 

verksamheten i kommunerna. Detta var del av en decentraliseringstrend inom svensk 

förvaltningspolitik där syftet var att göra tjänster och service mer anpassade efter lo-

kala behov och förutsättningar och att i större utsträckning övergå till att sätta ramar 

och mål för verksamheten snarare än att styra den i detalj. Flyktingmottagandet hade 

tidigare legat på Arbetsmarknadsverket (AMV) och syftet med reformen var också att 

avlasta centralförvaltningen i en tid då invandringen hade övergått från arbets-

kraftsinvandring till flyktinginvandring och myndigheter som AMV stod inför bespa-

ringskrav.  

Även reformen av ersättningssystemet 1991 följde denna marknadsinspirerade lo-

gik. I stället för att kompensera kommunernas löpande kostnader för socialbidrag 

innebar reformen att staten betalade ut schablonersättningar. Dessa syftade till att 

kompensera kommunerna för de första (2-3) årens utgifter, men framförallt till att ge 

incitament för effektiviseringar och att snabbare göra flyktingarna självförsörjande 

(Prop. 1989/90:105). Vid samma tid reformerades Arbetsmarknadsverket med en 

modell för mål- och resultatstyrning. De nya målen prioriterade dock inte flyktingar, 

vilket gjorde att reformen inte harmonierade med insatserna för ökad effektivitet i 

kommunernas flyktingmottagande (Bäck & Soininen 1998).  

Mellan 1985 och 1994 bedrevs en aktiv spridning av flyktingar och alla som fick 

uppehållstillstånd anvisades till en kommun efter att ha bott på anläggningsboende 

under asyltiden. Statens Invandrarverk (SIV) som tog över det övergripande ansvaret 

för flyktingmottagandet efter AMV hade som uppgift att teckna överenskommelser 

om mottagande med kommunerna. Till en början var ambitionen att teckna avtal med 
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kommuner där arbetsmarknaden var gynnsam, men i takt med det ökade mottagandet 

kom denna strategi att överges till förmån för den s.k. ”Hela Sverige-strategin” där 

tillgången till boende blev en allt viktigare faktor. I och med EBO-systemet som in-

fördes 1994 fick asylsökande möjlighet att på egen hand ordna boende under asylti-

den. Detta blev mer populärt än beräknat och numera är det mer än hälften av de 

kommunmottagna som kommer från eget boende. Vid beviljat uppehållstillstånd 

skrivs man ut i den kommun man varit bosatt i under asyltiden. På ett sätt har detta 

försvagat möjligheterna att påverka fördelningen över landet. Det bör dock noteras att 

den faktiska fördelningen över tid påverkas av sekundärflyttningar som tenderar att 

ha en återkoncentrerande effekt, framförallt mot urbana områden (Andersson 2003; 

SCB 2006).  

 

Förhandlingsmodellens stabilitet 

Dessa reformer innebar ett ökat handlingsutrymme för kommunerna och för den en-

skildes val av bosättningsort. De innebar också en ökad betoning på incitament för 

effektivisering och kvalitetsförbättringar. ”Marknadsmodellens” andra komponent i 

form av kontraktsstyrning har dock inte introducerats på detta område, men var i 

högsta grad aktuell inför den integrationspolitiska reformen 1997. Invandrarpolitiska 

kommitténs förslag innebar att staten skulle upphandla introduktionsplatser av i första 

hand kommuner, men hela eller delar av program kunde kontrakteras till privata aktö-

rer eller frivilligorganisationer (SOU 1996:55). Integrationsverket roll skulle bli att 

styra utvecklingen genom mål och resultat via kontrakten. Detta skulle ha förskjutit 

den mer ömsesidiga och förhandlingsbaserade relationen mellan stat och kommun 

mot en principal – agentrelation, där statens roll i större utsträckning skulle handla om 

att utkräva ansvar. Detta system realiserades aldrig och staten har inte styrt den kom-

munala verksamheten på detta sätt. Integrationsverket bildades genom en separation 

av invandrar- och invandringspolitiken i två olika verk. Detta verk hade inte heller 

några större ekonomiska eller regelmässiga styrinstrument till sitt förfogande i för-

handlingarna. Man förväntades dock trots detta utöva kontroll genom överenskom-

melserna om mottagande och ersättningarna till kommunerna. Dessa ”kontrakt” är 

dock av en annan karaktär än de som föreslogs av utredningen och Riksrevisionen har 

vid flera tillfällen påpekat att verket inte styr verksamheten i kommunerna på detta 

sätt (RiR 2005; 2006). 

Den förhandlings- och dialogbaserade styrform som dominerat detta område 

tycks ha en påfallande stabilitet och möjligen gör områdets komplexitet och kontro-

versiella natur att alternativens osäkerhet blir alltför stor för att mobilisera den kraft 

och de resurser som krävs för att bryta upp befintliga strukturer. Systemet har formats 

av olika logiker och inarbetade strukturer och handlingsmönster tycks betinga reform-

initiativen, vilket också är vanligt för reformer mer generellt (Christensen & Laegreid 

2002).  Detta har resulterat i en relativt stor (formell) frihet för lokala aktörer att ut-
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forma introduktionen samtidigt som mer strikta kontrollmekanismer saknas och styr-

ningen baserad på information, förhandling och normbildning har bevarats. Denna 

form av styrning manifesteras främst i Integrationsverkets arbetssätt, medan Migra-

tionsverket styrs genom en mer traditionell byråkratisk struktur. 

 

3.3. Myndigheterna och det ökade mottagandet 2006 

Vi går nu över till den empiriska undersökningen av arbetet med förhandlingarna om 

mottagande 2006. I detta avsnitt beskrivs hur man på Integrationsverket och Migra-

tionsverket hanterade det ökade mottagandet under 2006. Efter att mottagandet legat 

på relativt låga nivåer under slutet av 90-talet och början på 2000-talet ökade det kraf-

tigt 2006 med anledning av den tillfälliga lagen. För både Migrationsverket och Integ-

rationsverket krävdes att man snabbt hittade en organisatorisk lösning och strategier 

för att hantera respektive ansvarsuppgifter. Det fanns även planer på ett nära samarbe-

te mellan dessa myndigheter för denna period. 

 

Den tillfälliga lagen: krismedvetande och paralleller till 90-talets ”toppar” 

Tiden för de berörda myndigheterna att förbereda sig för den tillfälliga lagen var mi-

nimal. Lagen antogs i riksdagen i början av november 2005 och trädde i kraft i mitten 

av månaden. Konsekvenserna för tillämpningen var oklara in i det sista och på Migra-

tionsverket trodde man länge att prövningen skulle bli relativt enkel ur lagteknisk 

synpunkt. Detta blev inte fallet då lagen inte innebar en generell amnesti utan var en 

politisk kompromiss där ett flertal svårtolkade kriterier infördes. Lagen innebar att det 

fanns parallella lagstiftningar vilket också bidrog till att prövningen blev komplice-

rad. Det var också mycket svårt att bedöma hur många som fanns gömda i landet och 

skulle omfattas av lagen.12 För Integrationsverket innebar lagen att man snabbt var 

tvungna att förhandla upp antalet kommunplatser, dels genom att öka antalet platser i 

de överenskommelser man redan hade, dels genom att teckna nya. Detta stod i skarp 

kontrast till tidigare år då överenskommelserna mer löpt på och i och med det låga 

mottagandet 2005 hade diskussionerna mer handlat om att man hade för mycket plat-

ser i relation till mottagandet. 

För båda dessa myndigheter fanns en vilja att separera verksamheten som rörde 

den tillfälliga lagen från den ordinarie i syfte att tydliggöra vilka resurser man hade 

till sitt förfogande och kostnaderna för verksamheten. Eftersom det inte fanns specifi-

ka medel avsatta för detta ändamål då lagen antogs fanns en osäkerhet om hur myn-

digheterna skulle bli kompenserade för sina ökade utgifter. Detta blev klart först i 

vårpropositionen 2006. Dessa osäkerhetsmoment om hur många som skulle omfattas, 

                                                 
12 I efterhand kan man se att denna grupp endast uppgick till cirka 8000 av de 31 000 personer som 
prövades enligt den tillfälliga lagen (Migrationsverket 2007). 
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lagens beskaffenhet, vilka resurser som skulle finnas tillgängliga och den korta tiden 

för förberedelser skapade ett slags krismedvetenhet:  
 
Det man ska komma ihåg är att om det är något som just Migrationsverket är bra på så är det 
krissituationer, kaosliknande lägen som andra myndigheter inte… det är vi nog den i särklass 
främsta myndigheten på, ja möjligen polisen måste också kunna hantera det. Även i början på 
90-talet då det kom 80 000 asylsökande om året, det var ju likadant, bussen som skulle verk-
ställa ner till Jugoslavien gick från ena sidan av förläggningen och på andra sidan kom två 
bussar med nyanlända.  […] Det som var lite tur det var att de gömda de hade ju varit just 
gömda och bodde för det mesta i eget boende. Det var inte så många som behövde anlägg-
ningsboende, det hade ju gått åt skogen. Det fanns ju planer på hur snabbt man kan hyra in di-
verse saker, tält, så långt kom vi aldrig till i den här diskussionen men det fanns planer, men 
de behövde vi inte ta till (117 Migrationsverket).  
 
Ja, tur i oturen var ju att vi har personal som var med om förra omgången som har erfarenhet 
från 1993-94, som var med om planering och genomförande av den våldsamma volymen då, i 
de här arbetsuppgifterna. […] Vi utgick ju från dem erfarenheterna vi hade då under förra om-
gångens påfrestningar och försökte snabbt ta fram planer, göra konsekvensbedömningar som 
skulle behövas här och tog fram en handlingsplan (105 Integrationsverket). 
 

Man drog paralleller till det stora mottagandet under 90-talet. Många tjänstemän och 

chefer hade varit med vid den tiden och erfarenheterna från detta sågs som en resurs 

och en naturlig källa för vägledning.  

En viktig fråga var att få samordningen mellan dessa två myndigheter att fungera. 

När migrations- och integrationsfrågorna delades mellan Migrationsverket och Integ-

rationsverket lades uppgiften att förhandla med kommunerna på Integrationsverket, 

likaså bosättningsfunktionen och utbetalningarna av ersättningar till kommunerna. 

Den som beviljats uppehållstillstånd är dock under Migrationsverkets ansvar fram till 

dess att kommunen tar över. Det är bara Migrationsverket som träffar individen. Man 

har ett PUT-samtal och skriver ett bosättningsunderlag som antingen skickas till In-

tegrationsverket eller direkt till kommunen för dem som bosätter sig själva. Det har 

på så sätt funnits ett gränssnitt mellan dessa myndigheter kring bosättningen och ett 

ömsesidigt beroende där Integrationsverkets kommunplatser och bosättning har varit 

en förutsättning för att individen ska lämna Migrationsverkets system och där Migra-

tionsverkets underlag och kommunikation med individen har varit en förutsättning för 

Integrationsverkets bosättning. Integrationsverket har även varit beroende av Migra-

tionsverkets prognoser i sitt arbete med att förhandla fram kommunplatser.  

 

Samarbete i gränssnittet mellan migrations- och integrationsområdet 

Den organisatoriska lösningen för båda verken blev att skapa projektorganisationer. 

Detta gjorde att arbetet med den tillfälliga lagen separerades från ordinarie verksam-

het och det gav uttryck för ett slags undantagstillstånd där denna uppgift gavs högsta 

prioritet. På Integrationsverket innebar organisationen ett delegerat beslutsfattande till 

projektet och kortare arbetsgångar som syftade till att effektivisera arbetet. 
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En viktig resursfråga för detta arbete handlade om personalförstärkningar. Efter-

som det inte fanns mycket tid behövde man personer med kompetens inom detta om-

råde som kunde börja arbeta självständigt omgående. För Migrationsverket blev 

lösningen att personal från förvarsverksamheten flyttades över till projektet för att 

handlägga prövningen enligt den tillfälliga lagen.13 Även Integrationsverket hade 

behov av personal. Idén för att lösa detta var till en början att Migrationsverket skulle 

låna ut personal till Integrationsverket. Det fanns också långt framskridna planer på 

ledningsnivå om att etablera en gemensam projektorganisation för arbetet efter uppe-

hållstillstånd. Denna typ av nära samverkan låg i linje med Integrationsverkets arbets-

sätt mer generellt då en viktig del av verkets arbete handlar om att arbeta horisontellt. 

Detta var en liten myndighet med endast ett hundratal anställda och verksamheten 

präglades i många avseenden av beroenden gentemot andra myndigheter. Planerna 

realiserades dock aldrig, regelverket tillät inte denna form av arrangemang. I stället 

blev lösningen att personalen lånades ut genom ett ansökningsförfarande där Integra-

tionsverket lyste ut tidsbegränsade tjänster som Migrationsverkets personal kunde 

söka. Förfarandet blev på så vis mer omständligt och byråkratiskt, men på Integra-

tionsverket var man trots allt nöjd med denna lösning då personalen hade relevant 

kompetens för att börja arbeta snabbt. På Migrationsverket betonas i detta avseende 

vikten av att upprätthålla en tydlig ansvarsfördelning mellan verken och att upprätt-

hålla organisationsgränserna: 
 
Från början skissade vi ju på om det skulle kunna vara möjligt att vi hade någon form av pro-
jekt hos oss och hur skulle då vår kompetens som vi bidrog med se ut? För vi har ju också en 
gränssnittsfråga emellan myndigheterna om var någonstans går den? Men vi drog det gräns-
snittet och framförallt gjorde också departementet det, att gränsen gick ju vid det som ligger 
inom vår myndighets uppdrag (114 Migrationsverket). 
 

Migrationsverket har på senare år arbetat för att renodla verksamheten mot vad som 

är kärnan i deras uppdrag och tydliggöra detta. Luddiga gränser mot integrationsom-

rådet är ur detta perspektiv problematiskt, vilket ibland yttrar sig som att man inte vill 

veta av några gråzoner: 
 
Något gränssnitt kan jag inte se utan vi har haft våra upparbetade riktlinjer som har följts och 
dessemellan har det naturligtvis upparbetats personliga kontakter på Integrationsverket och de 
har ju varit uppdelade länsvis så det har ju varje handläggare vetat vart man ska vända sig 
(115 Migrationsverket). 
 

Kärnan ligger framförallt i asylprövningen och att ordna boende under asyltiden. För-

hållningssättet kan för en utomstående framstå som aningen strikt men i botten finns 

en generell vilja att understryka att myndigheten agerar under lagen. Man anser sig 

ofta inte ha ett spelrum och vill heller inte att det ska finnas ett stort tolkningsutrym-

me för de beslut som fattas. Detta är av särskilt vikt när det gäller asylprövningen. I 

                                                 
13 Lagens konstruktion medförde att ingen kunde tas i förvar så länge lagen gällde. 
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vissa intervjuer beskrevs att verket ofta får bära ansvaret för sina beslut, gentemot den 

asylsökande men också i samhället mer generellt. 
 
På migrationsområdet har det varit så att politikerna har glidit undan sitt ansvar för den lag 
som är. Medan det här är ju som vilken rättstillämpning som helst. Då gäller det att visa det. 
[…] Det gäller att försöka långsiktigt att tala om det här att vi tillämpar en lag och det gjorde 
vi med den tillfälliga lagen också. […] Jag kan ju ha personliga synpunkter på utlänningslagen 
precis som jag har på alla andra lagar, men det ska ju inte påverka mig i min roll som jurist 
och rättstillämpare (117 Migrationsverket). 
 

Att verket och inte politikerna hålls ansvariga skapar en påfrestade situation för ver-

kets medarbetare som handlägger ärenden vars utgång har en stor inverkan på männi-

skors liv. Den ganska kraftiga kritik verket riktade mot den tillfälliga lagen handlade 

om de många oklarheter som gjorde att verket fick ”läka” bristerna genom egen prax-

is (Migrationsverket 2007, s. 33). Eftersom lagen var svåröverskådlig för alla inblan-

dade blev besvikelsen ofta stor vid avslag vilket var påfrestade för berörda 

tjänstemän. En positiv erfarenhet av arbetet var däremot den ökade betoningen på 

transparens: 
 
Verket har väl haft en historia av att vara ganska slutet, hela utlänningsprocessen var ju gans-
ka sluten, men det såg man ju att hela iden med den nya utlänningslagen är att det ska bli mer 
insyn, vårt landmaterial är offentligt numera i väldigt hög utsträckning. Det var ju lika bra att 
sätta igång. Så det är klart att det är en del av den nya utlänningslagen (117 Migrationsverket). 
 

Istället för att skydda sig genom begränsad insyn ligger betoningen nu på ökad trans-

parens vilket är helt i linje med att renodla, tydliggöra uppdrag och att verket agerar 

under lagen. Utvecklingsarbetet ligger på så vis i linje med en efterstävan av det klas-

siska legal-byråkratiska förvaltningsidealet. Vad gäller samverkansfrågan represente-

rade myndigheterna olika synsätt som bottnar i olika styrpraktiker och det var det 

betydligt större och mer tongivande Migrationsverkets synsätt som fick genomslag i 

den faktiska lösningen. 

 

3.4. Informella påverkansstrategier och ömsesidighet 

Initiativen om att samverka mer flexibelt över organisations- och sektorsgränserna på 

central myndighetsnivå gick inte att realisera utan gränserna upprätthölls i linje med 

en mer traditionell byråkratisk lämplighetslogik för myndighetssamverkan. Integra-

tionsverkets arbete med att teckna överenskommelser om mottagande med kommu-

nerna byggde dock på ett tydligt sätt vidare på de arbetssätt och perspektiv som under 

åren har varit utmärkande för myndigheten. Basen för arbetet utgjordes av de erfaren-

heter och den ”tysta kunskap” som utvecklats under åren samt personliga nätverk och 

upparbetade kontakter och relationer. 
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Att få kommunerna att teckna överenskommelse 

Arbetet med att teckna överenskommelser var Integrationsverkets uppdrag. Man hade 

också ett återrapporteringskrav om hur många överenskommelser man träffat och 

vilka kriterier som legat till grund för valet av kommuner. För en myndighet vars 

verksamhet mycket handlade om att påverka, ta fram och föra ut information var detta 

ett av de tydligare kvantitativa målen. Det var också ett uppdrag som andra myndig-

heter med fler konkreta och mätbara mål lättare kunde relatera till. Flera ledande 

tjänstemän på Migrationsverket refererar till detta som Integrationsverkets ”operativa 

uppdrag”, ”operativa ansvar” eller det ”operativa fördelningsarbetet”. Under 2006 

gjordes överenskommelserna till ett prioriterat, konkret kvantitativt mål för verksam-

heten. Uppgiften var att skaffa fram tillräckligt många platser efter vad prognoserna 

visade skulle behövas och detta utgjorde en konkret bedömningsgrund för verkets 

arbete gentemot regeringen och omgivningen i övrigt. Även vissa kvalitativa hänsyn 

skulle tas, dvs. man skulle inte teckna överenskommelser där det fanns bostäder men 

inga jobb eller åtminstone avpassa antalet platser i överenskommelserna efter dessa 

faktorer. Den problembild man hade var att kommunerna förväntades vara avvisade 

till ett ökat mottagande, att bostadsfrågan skulle bli viktig, både som ett reellt pro-

blem och en retorik för dem som inte ville ta emot fler och att verket saknade resurser 

och kraftfulla ”valutor” i kommunförhandlingarna (Integrationsverket 2005b).  

Utgångspunkten för verkets arbete var att presentera uppgiften som en fördel-

ningsfråga. Man beräknade fördelningstal för varje kommun som baserades på folk-

mängd men som även tog hänsyn till arbetsmarknad och bostadssituation. Man 

presenterade dessa genom utskick till kommunerna i början av 2006, men också på 

hemsidan. Strategin handlade om att vara transparent med sina överväganden för att 

vinna acceptans för sin metod och därmed eliminera föreställningar om att nivån sat-

tes godtyckligt eller att man försökte krama ur så många platser som möjligt i varje 

kommun. För verkets egen del gav fördelningstalen också överblick och en utgångs-

punkt för förhandlingarna med respektive kommun. Det handlade också om att möj-

liggöra för kommunerna att jämföra sig med varandra och för media att ha tillgång till 

denna information. Att förhålla sig till media var en viktig del i strategin och man 

ansåg sig också ha en bra relation till media. Frågan om mottagande fick stor upp-

märksamhet, inte minst i lokalmedia och detta sågs som en strategisk resurs för för-

handlingsarbetet: 
 
Vi hade ju det här om att vi skulle vara transparenta, vi skulle ha en positiv inställning när vi 
blev intervjuade av media och vi skulle trumma ut det här budskapet. […] Vi har ju sedan en 
lång tid tillbaka en tradition här på verket att vi har bra relationer med media. Vi ser positivt 
på media i största allmänhet. Till skillnad från Migrationsverket som jag märker i kontakter att 
de säger att det här ska nog inte komma ut i media eller det ska vara tillrättalagt, sådan tradi-
tion har inte vi. Det är väl lite tacksamt för jag tror att media ser lite på oss som ”the good 
guy”. […]Vi brukar också få bra genomslag i media. Så vår strategi var den att vara öppen 
mot media, positiv, skriva mycket pressreleaser (101 Integrationsverket). 
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Det som var tanken då, strategiskt, var ju särskilt att om vi är fullständigt transparanta, om vi 
kan redovisa ett behov av introduktionsplatser utifrån helheten på ett trovärdigt sätt då kan vi 
komma att framstå mer som budbäraren. Vi hanterar effekterna av ett beslut, det är inte vi som 
har hittat på saker, vi är inte förhandlingsbara i själva uppdraget utan det är bara något som 
måste göras (109 Integrationsverket). 
 

Man arbetade för att medvetandegöra kommunerna, andra myndigheter, regeringen 

och samhället i övrigt om den krisartade situation som hade uppstått. Det man ville 

var att få till stånd ett slags mobilisering av berörda parter, myndigheter såväl som 

frivilligsektorn som för övrigt hade varit aktiv i amnestidebatten (Integrationsverket 

2006c). Detta beredde vägen för de direkta kontakter som sedan togs med varje 

kommun.  
 
Vi gjorde ganska mycket för att mentalt förbereda kommunerna genom att tidigt vara ganska 
aktiva mot media för att föra ut vårt budskap om att nu kommer det många, det kommer 
mycket och det ska gå fort. Den här mentala beredskapen, även om man då snabbt avläste från 
deras sida, i massmedia, negativa reaktioner: ”Det går ju inte, det blir för dyrt och det kan inte 
vi”. Ändå så innebar det att de var mentalt förberedda, så när vi väl kom på besök så visste de 
rätt väl vad det handlade om, och jag antar att man egentligen vill vara till lags, att man vi lösa 
frågan, men man har sina problem. Det känns som att det var bra att vi gjorde den mentala 
förberedelsen. De som har varit ute sedan har ju vittnat om att det faktum att man ”fysiskt” 
kommer och besöker dem, träffar dem, sitter ner med dem, tyckte de var bra (101 Integra-
tionsverket). 
 

Tidigare hade verket inte behövt förhandla så mycket med kommunerna utan man 

träffade två eller treåriga överenskommelser med kommuner som hade ett kontinuer-

ligt mottagande och där man hade upparbetade kontakter. Under 2006 omförhandla-

des 124 av de 173 befintliga överenskommelserna. Dessutom tecknade verket 67 nya 

överenskommelser med kommuner som tidigare inte haft något större mottagande 

eller som inte haft det på några år. Strategin var att besöka kommunerna rent fysiskt 

för att lägga fram sitt ärende (framförallt de som inte hade överenskommelse sedan 

tidigare). Man hade också som ambition att lägga fram sitt ärende för politikerna i 

kommunen och inte endast arbeta genom tjänstemännen. Projektorganisationen var 

indelad geografiskt i fyra olika delprojektområden som skötte förhandlingar och kom-

munbesök för respektive område. 

Strategin som Integrationsverket tillämpade handlade alltså om att förmedla ett 

budskap om mobilisering, att vara transparent, att möjliggöra för kommunerna att 

jämföra sig med varandra och att göra kommunbesök för att lägga fram sitt ärende. 

Förutom finansieringen av den egna verksamheten betonades behovet av ekonomiska 

stimulansmedel till kommunerna i dialogen med regering och departement. Den här 

typen av medel tillfördes också, men först i vårpropositionen. Kommunerna fick 

20 000 kronor extra per individ som man tog emot om man gick med på att öka mot-

tagandet. Även om dessa pengar kom sent innebar det att verket förfogade över vissa 

ekonomiska påtryckningsmedel. Det kan dock noteras att kommunerna sedan länge 

uppfattar mottagandet som underfinansierat.  
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”Tyst kunskap” och personliga nätverk 

Under 2006 utgjorde förhandlingarna och direktkontakterna med kommunen ett prio-

riterat uppdrag. Under tidigare år med ett relativt lågt mottagande hade detta inte varit 

fallet. Det fanns också något av en identitetskonflikt på verket mellan den verksamhet 

som rörde förhandlingar, samordning och utvecklingsarbete på lokal och regional 

nivå och en nyare vision av myndigheten som en ”kunskapsmyndighet” där fokus låg 

på att ta fram och sprida information på central myndighetsnivå. Dessa två verksam-

heter hade varsin kunskapsbas. För kunskapsmyndigheten låg fokus på att utvärdera, 

lyfta fram övergripande kunskap på området och att påverka genom att upplysa och 

nå ut med den här informationen. Rapport Integration upptog en central plats i detta 

arbete. Förhandlingar med kommuner och att bedriva utvecklingsarbete bygger på en 

äldre tradition inom verket och kunskaper i form av erfarenhet, kännedom om lokala 

förhållanden och personliga nätverk som utvecklats sedan ”Hela Sverige-strategins” 

dagar och det stora mottagandet på 90-talet. Dessa erfarenheter utgjorde bas för pro-

jektorganisationens arbete: 
 
Det som var lite nygammalt det var ju det att tidigare arbetssätt med sådana här kommunför-
handlingar och kommunkontakter och sådär de har ju varit kopplade till ett uppdrag att också 
jobba lokalt, men under Integrationsverkets första tid klingade ju de där kontakterna av efter-
som att det blev alltmer tydligt att Integrationsverket skulle bli en kunskapsmyndighet som 
jobbade mot riksdag och regering, svarade på frågor. Det var ett väldigt fokus på Rapport In-
tegration och rapporterna fick något slags värde av att… nu är det producerat en rapport i det 
och det ämnet och nu handlar det om att gå ut och förmedla denna kunskap (109 Integrations-
verket). 
 

Arbetet med förhandlingarna under 2006 knyter på ett tydligt sätt an till problembil-

der och strategier från 90-talet. Även då saknade man konkreta ”valutor” och var 

hänvisade till förhandling och diplomati. Man såg än tydligare på den tiden en kon-

flikt mellan kvantitet och kvalitet (antalet kommunplatser och om de finns i kommu-

ner med god arbetsmarknad etc.). Användningen av fördelningstal och att låta 

kommunerna jämföra sig med varandra var en framgångsrik metod som SIV använde 

sig av som skapade ett socialt tryck på att visa sig solidarisk (Soininen 1992). 

Även om det fanns vissa ekonomiska morötter för kommunförhandlingarna 2006 

var det ändå samlad erfarenhet, upparbetade kontakter, förtroenden och personliga 

nätverk som utgjorde den främsta resursen. Detta beskrivs som en ”tyst kunskap” som 

inte låter sig nedtecknas som en teknikalitet:  
 
Man har en tyst kunskap som inte syns. Den tysta kunskapen är att veta hur en kommun fun-
gerar, om de har borgerlig majoritet, hur fungerar det? Om den har socialdemokratisk majori-
tet, hur fungerar det? […] vi behöver ha kännedom och kunskap om varje kommun, vilken 
ledning som finns och hur den fungerar, bygger upp beslutsfattandesystem, hur man gör, på 
vilket sätt. Marknaden där, sysselsättningen där, budgeten, överskott, underskott, arbetslöshet 
hos befolkningen, hos minoriteterna, hos etniska grupper – och hur detta påverkar varandra 
(110 Integrationsverket). 
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Jag tror att det är en fördel om man vet… i vissa kommuner så är det så att det finns starka 
tjänstemän som jobbar med de här frågorna och innan man går till kommunstyrelsen så bör 
man vara överens med dem om vad de tycker är ett lämpligt mottagande för man vet att kom-
munstyrelsen kommer fråga den personen och det är den personen som egentligen bestämmer, 
som ger ett råd. I andra fall kan det vara en person som jobbar på mottagningen som inte har 
samma styrka i förhållande till politikerna, ofta har ju vi kanske en bra relation med vissa poli-
tiker och då kan man ju ta den diskussionen direkt, men det finns ju en del kommuner som har 
jättestarka tjänstemän som man vet egentligen beslutar i slutänden, att kommunledningen frå-
gar dem (107 Integrationsverket). 
 

Det andra citatet ovan ger ett konkret exempel på denna typ av kunskap, vem man ska 

vända sig till, hur beslutsgången ser ut och hur man bäst närmar sig kommunen. Dia-

logen mellan verket och kommunerna bygger på ömsesidighet och syftade till en i 

möjligaste mån jämlik relation. Flyktingmottagandet ses gärna av kommunerna som 

ett statligt åtagande som blir kommunal realitet (jfr Bengtsson 2002). Här gäller det 

att inte diktera utan försöka skapa förståelse och ömsesidig respekt: 
 
Det bygger på att det finns en jämbördig dialog. Att komma ut och säga att det är jag som är 
staten, det är jag som vill så här, då tror jag att jag ska åka hem med en gång, utan det handlar 
om att lyssna in, att ha lite förförståelse för hur det är att sitta därute i kommunen, man ska 
försvara ett mottagande, och det får man göra många gånger mot andra partikollegor, mot opi-
nionen i kommunen och då gäller det också att ha den kunskapen med sig (108 Integrations-
verket). 
 

Personliga nätverk, upparbetade kontakter och förtroenden utgjorde basen för för-

handlingarna och dessa bygger i sin tur på en jämbördig relation. Även om ekono-

miska incitament, den lokala opinionen och konkreta problem som brist på bostäder 

beskrivs på Integrationsverket som viktiga faktorer för kommunernas ställningstagan-

de, betonas också solidaritetsaspekten. 
 
Jag tror, i många kommuner tror jag att det handlar om en solidaritetstanke. Sedan är det nog 
så också att jag har jobbat, och andra också, många år inom samma område med samma frå-
gor, 17 år har jag jobbat med de här frågorna och skapat relationer som jag tror att man bygger 
mycket på. Det är samma person som kommer ut, diskuterar mottagandet, kontinuiteten. 
Kommer det någon ny så hänvisar man till att tidigare år var det hon som var här eller han 
som var här. Återknyter tillbaka till myndigheten, myndigheten har ju gett goodwill också på 
något sätt. Jag tror det är mycket det man bygger mottagandet på (108 Integrationsverket). 
 
Den makt vi kan få i en kommun den får vi skaffa oss genom att bli efterfrågade. […] Genom 
att vi skapar den efterfrågan kan vi också få inflytande. [---] Vi måste hjälpa dem att hantera 
det som är deras verklighet. Det betyder att det tar tid och det kräver rätt mycket tid att bara 
arbeta upp förtroendet, sedan vill jag inte påstå att vi lyckas med detta eller att vi har tid med 
detta eller har gjort detta i alla lägen. Många gånger i kommuner där man har ett förtroende-
kapital; det kan räcka med att skicka över pappret eller det kommer nästan själv. Vi förstår att 
du är ute efter detta och detta ungefär (109 Integrationsverket).  
 

Solidaritet i dessa beskrivningar handlar om såväl humanitära hänsyn som solidaritet 

med andra kommuner, men också med staten och kanske främst dess representant 

som har upparbetat ett förtroende. Detta förtroende bygger på att man inte bara för-
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handlar om antal utan att man också bidrar med information om praktiska aspekter 

och inte minst att man är delaktig i det lokala kvalitetsutvecklingsarbetet.  

 

3.5. Överenskommelsernas funktion: fördelning eller förankring? 

Att teckna överenskommelser var ett uppdrag för Integrationsverket och som uppdrag 

betraktat lyckades verket väl med detta, sett till förutsättningarna. Vid slutet av 2006 

hade man 233 överenskommelser om cirka 22 600 platser. Men vad innebär detta för 

den lokala introduktionsverksamheten egentligen? Även om det ökade mottagandet i 

mångt och mycket presenterades och kommunicerades som en fördelningsfråga är det 

oklart om överenskommelserna är en form av styrning som reglerar fördelningen av 

mottagandet. En representant från Sveriges kommuner och landsting, som i någon 

mån representerar motparten, ger en mer kritisk bild av Integrationsverkets insatser: 
 
[D]et är lite olyckligt att Integrationsverket gick ut med någon slags propaganda, alltså skräm-
selpropaganda till vissa delar, 30 000 platser… men det stämmer ju inte. Och sedan att det är 
självbevarelsedrift från verket som var ifrågasatt redan då, och man behövde mer resurser. Se-
dan när man går in och tittar, hur mycket jobb gör de egentligen i förhandlingarna. Det är den 
ena biten, den andra biten när de körde ut lite Hawaiiberäkningar på hur många platser. […] 
En myndighet utan något mandat egentligen att i någon mening tvinga eller ha en lagstiftning 
osv. blir så beroende av sin verksamhet så att man försvarar detta och samtidigt EBO-systemet 
gör ju att överenskommelsearbetet är ju mer eller mindre en chimär (119 SKL). 
 

Här framstår förhandlingssystemet närmast som en ”rationaliserad symbol”, dvs. att 

det framställs som ett operativt uppdrag i form av fördelning enligt underbyggda och 

rationella principer på ett sätt som ligger bortom dess mer konkreta instrumentella 

egenskaper, i syfte att hävda myndighetens legitimitet (jfr Meyer & Rowan 1977; 

Røvik 2000, s. 35). Kritiken består främst i att EBO-systemet gör att förhandlingarna 

förlorar sin betydelse. Det finns också en grund för detta påstående. För att överens-

kommelserna ska vara en form av styrning av mottagandet krävs att det går att påver-

ka bosättningen. Mellan 1999 och 2006 har andelen som bosättningsanvisats av 

Integrationsverket motsvarat i genomsnitt 28 % av det totala mottagandet. Diagram 1 

visar antalet kommunmottagna och antalet som bosättningsanvisats per år av Integra-

tionsverket.14  

 

                                                 
14 Dessa tal bygger inte på exakt samma underlag då en person i vissa fall kan anvisas en plats 
under ett kalenderår och tas emot i kommunen året därpå. 
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Diagram 1. 

Kommunmottagning och antal bosättningsanvisade 1999-2006
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Källa: Integrationsverket ÅR 2000-2006. 

 

Mellan 50 och 60 procent av de asylsökande bor i eget boende. De som bosätts via 

verket är uteslutande från anläggningsboende eller kvotflyktingar. Även personer i 

anläggningsboende kan välja att bosätta sig själva eller avböja anvisad plats. Detta 

gör att matchningen mellan individ och bosättningsort måste ta hänsyn till individens 

preferenser. Det är också en tidsmässig avvägning om att individen snabbt ska kom-

ma ut till en kommun (och för myndigheterna att hålla nere ledtider) mot att göra 

bedömningar om yrkesbakgrund, arbetsmarknad etc. Svårigheterna med denna typ av 

avväganden i bosättningsarbetet accentuerades av det ökade mottagandet under 2006. 

Överenskommelserna har potentialen att utgöra en typ av jämvikt mellan statens 

behov och kommunernas förmåga eller vilja till mottagande. Överenskommelserna är 

dock inga avtal och de är svåra att nå upp till. Vad gäller 2006 års mottagande är av-

vikelserna mellan överenskommet antal och faktiskt utfall betydande i många kom-

muner. I histogrammet nedan visas en fördelning av utfallet av 2006 års mottagande i 

relation till det antal som skrevs i överenskommelserna.  
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Diagram 2. 
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Källa: Integrationsverket ÅR 2006. 

 

Histogrammet visar mottagningens utfall som procent av det överenskomna på x-

axeln och antalet kommuner på y-axeln. Ju starkare avtal, desto större koncentration 

av utfallet skulle vi förvänta oss kring 100 procent. Medelvärdet ligger nära 100 pro-

cent (99,8) och en betydande del av kommunerna har överenskommelser där utfallet 

ligger nära det överenskomna, en viss variation kommer alltid att existera då överens-

kommelserna bygger på prognoser.15 Vid sidan av denna topp i mitten har fördel-

ningen dock en bred bas. Variationsbredden är stor, mellan 0 och 250 procent (och en 

observation högre än detta) och den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet (me-

delavvikelsen) är 35 procent.16 Eftersom medelvärdet är 100 innebär detta att utfallet 

i genomsnitt avviker 35 procent från överenskommet antal. Detta visar att överens-

kommelserna många gånger är svåra att leva upp till och ger en indikation om att de 

är en svag form av styrning vad gäller fördelning av mottagande. Viktigt att notera är 

att sex kommuner slöt ospecificerade överenskommelser och ingår inte i beräkningar-

na.17 Dessa kommuner står för ca 14 procent av det totala mottagandet och har i regel 

                                                 
15 Prognoser kan dock i vissa fall också verka till överenskommelsernas fördel då man kan uppnå 
träffsäkerhet genom att skriva överenskommelse baserat på kännedom om antalet i EBO i den 
egna kommunen i de kommuner som främst tar emot denna kategori. 
16 Medelavvikelsen (mean absolute deviation) ger här en mer praktisk tolkning än standardavvikel-
sen (= 50).  
17 Även en grupp norrländska kommuner som samverkade kring mottagandet ingår inte i beräk-
ningarna. 
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ett mottagande som ligger kraftigt över Integrationsverkets fördelningstal (Södertälje 

och Malmö ingår här), vilket ytterligare förstärker bilden av en process som till stora 

delar ligger bortom offentlig kontroll.  

Betoningen av fördelningsaspekten kan i viss mån förstås som en strategi för att 

uppnå det ålagda uppdraget för myndigheten att skaffa fram platser. Det finns dock 

ett reellt utrymme, om än begränsat, att påverka fördelningen över landet via över-

enskommelser som inte bör bortses från. Under 2006 slöts exempelvis ett antal över-

enskommelser med kommuner där få bosätter sig via eget boende, vilket gör att nya 

kommuner blir föremål för riktad bosättning. Eftersom de som bor i EBO ofta bor hos 

släktingar har systemet en förstärkande effekt på kommuner som tidigare haft ett stort 

mottagande.  

 

Integrationsverkets perspektiv 
På Integrationsverket och även ute i kommunerna var man naturligtvis medvetna om 

att EBO-systemet begränsat förmågan att styra mottagandet: 
 
De var väl bekanta med EBO-effekten och de är ganska negativa naturligtvis. Alltså, de tror 
inte på oss när vi kommer och säger att ni ska ta emot så och så många: ”Det blir många 
fler!”, och det får man delvis hålla med om att, ja den risken finns ju, det kan vi inte förneka. 
Men vi jobbar ju på att andra kommuner nu ska vara med också så att inte alla ska komma till 
er, och försöka beskriva på det sättet (101 Integrationsverket). 

 

Förhandlingssystemet är dock väl inarbetat och ger en gemensam referensram för 

dialogen mellan stat och kommun i denna fråga. Både de strategier som Integrations-

verket använder sig av och kommunernas argument följer en tydlig tradition. Enligt 

beskrivningar på verket handlar argumenten ofta om bostäder, att mottagandet är un-

derfinansierat, att den egna kommunen har ställt upp tidigare och att andra inte gör 

det. Att argumenten och den grundläggande förståelsen av detta system lever kvar 

blev bl.a. tydligt genom de kommuner där man tecknade nya överenskommelser och 

som inte haft mottagande på ett par år.  
 
Själva formen att teckna en överenskommelse om introduktionsplatser, det lever ju kvar, i 
opinionen: ja, kommer det en buss och släpper av alla på torget, vilken dag kommer de, har vi 
verkligen tid med detta och kommer alla på en gång? (109 Integrationsverket) 
 

Komplexiteten i detta system gör att det behövs en detaljerad kunskap för att förstå 

dess mer konkreta innebörd.  

Vid sidan av fördelning tycks det finnas en annan aspekt av detta system som mer 

handlar om förankring och legitimering av det statliga ”åtagandet”. Eftersom motta-

gandet har sin grund i statligt fattade beslut som får konsekvenser på den kommunala 

nivån uppstår reaktioner på detta. Det har inte varit så att kommunerna endast har att 

acceptera mottagandet, det har varit en fråga om att ställa upp: 
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En annan sak, när jag tittar tillbaka genom årtiondena, som har varit besvärande med det här 
svenska flyktingsystemet, med flyktingmottagningen, det är att kommunerna har inte sett det 
här som någon egen kärnverksamhet, utan mer ett ”konsultuppdrag” som man har bistått sta-
ten med: vi får särskilt statsbidrag, vi gör den här tjänsten för staten, flyktingmottagandet, 
flyktingpolitiken är en riks- och statsangelägenhet (105 Integrationsverket). 
 

En erfaren tjänsteman pekar här på hur ersättningssystemet har kommit att betona att 

detta är något kommunen gör för staten, ett statligt åtagande som man betalar kom-

munerna för att utföra. I avsaknad av andra styrmedel innebär överenskommelserna 

en formalisering av det kommunala åtagandet för den här gruppen och öppnar för en 

dialog om innehåll och kvalitet på introduktionen. På Integrationsverket beskrivs ut-

vecklingsarbete som en nästa fas i arbetet med kommunen eller som en pågående 

process i de kommuner som hade mottagande sedan tidigare, främst i olika regionala 

forum. Det är svårare att ha inflytande över introduktionen om det inte finns en ac-

ceptans för mottagandet. Det handlar om att skapa legitimitet för mottagandet och 

utvecklarna på Integrationsverket beskriver att man försöker koppla frågor om kvali-

tet till det kvantitativa arbetet: 
 
Om vi bara tar ett väldigt konkret exempel på detta: ja, hur har det gått, hur många överens-
kommelser har ni fått fram? Man kan tycka att det kunde vara intressant att veta det, men det 
som är mest intressant det är ju hur många introduktionsplatser av vettig kvalitet har ni till-
gång till i landet i förhållande till målgruppens behov (109 Integrationsverket). 
 
Vi är förhandlingspart här men vi upplever aldrig att vi har haft något riktigt motsatsförhål-
lande. I den mån kommunerna har varit upprörda så är det mot riksdagen och regering, som 
har åsamkat dem pålagor utan att ta ekonomiskt ansvar. I mindre utsträckning har Integra-
tionsverket och Invandrarverket på sin tid förknippats med det här. När centrala politiska be-
slut har fattats så har vi ju försökt att tillsammans hitta praktiska lösningar för att klara det 
som måste göras, i form av att fördela flyktingar över landet på ett rättvist sätt, att genom kun-
skapsförmedling och stöd, hjälpa dem att klara den här uppgiften. Vi har haft en dubbel roll, 
dels som motpart i förhandlingar men också, kanske viktigare faktiskt, att stödja dem med 
kunskap och metodstöd i arbetet att klara uppgiften och effektivisera introduktionen. Inte 
minst de här överenskommelserna på olika nivåer [om samverkan] tror jag har skapat ganska 
stor ”goodwill” för oss, att vi också har en vilja att ta ansvar för de centrala beslut som har fat-
tats (105 Integrationsverket).  
 

En kommun som tecknat överenskommelse om mottagande är ”på banan” som flera 

intervjupersoner på Integrationsverket beskriver det. Detta innebär att kommunen i 

någon mening är inne i systemet vilket gör det legitimt att gå vidare med ett ömsesi-

digt utbyte mellan stat och kommun kring dessa frågor. Överenskommelsen är början 

på ett mer kvalitativt orienterat arbete om organisering och tillhandahållande av ser-

vice. Inte minst samverkan i form av lokala överenskommelser om utveckling av in-

troduktionen kommer här in i bilden. Utvecklarna på Integrationsverket beskriver sin 

roll i detta arbete som att initiera kvalitetsutvecklingsarbete, understödja, informera, 

svara på frågor, sprida goda exempel, finnas tillgänglig, sälja in sin kunskap och göra 

sig efterfrågad. Rent konkret deltar man i olika forum och nätverk, exempelvis med 

flyktingsamordnare. Man deltar på konferenser eller anordnar egna om introduktion 
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och mottagande. Den kraftiga ökningen av mottagandet 2006, den krismedvetenhet 

som skapades och det mediala intresset för frågan gav också en möjlighet för Integra-

tionsverket att få gehör och betona vikten av den kvalitetsutveckling som man länge 

arbetat för. Förhandlingarna kopplas därmed tydligt till det som är ämnet för nästa 

kapitel: att påverka den lokala verksamheten och hur introduktionen bedrivs. 

 

3.6. Kommunala perspektiv på förhandlingssystemet 

Hur ser då kommunerna på förhandlingssystemet och vilken betydelse har överens-

kommelsen för den kommunala verksamheten? I den här studien kan inget uttöm-

mande svar ges på denna fråga då endast två kommuner ingår, Växjö och Västerås. 

Erfarenheterna från dessa två kommuner kan tänkas vara förhållandevis representati-

va för kommuner med ett relativt stort mottagande, där personer främst bosätter sig på 

egen hand. Den här typen av kommuner står också för den största delen av det svens-

ka flyktingmottagandet.18 Framförallt mindre kommuner, kommuner som tidigare har 

haft ett relativt litet mottagande och de som i större utsträckning tar emot via bosätt-

ningsfunktionen kan tänkas ha något annorlunda erfarenheter som inte fångas här.19 

 

Överenskommelsen som styrning av mottagandet? 
I både Växjö och Västerås beskriver kommunpolitikerna att man inte kan påverka 

mottagandet via överenskommelserna. Ett kommunalråd i Växjö menar att förhållan-

det mellan stat och kommun är ojämlikt i denna fråga och att det egentligen inte 

handlar om några förhandlingar för kommuner som tidigare haft ett stort mottagande 

(och därmed en stor andel i EBO) och där det finns många i anläggningsboende, vil-

ket framförallt är fallet i Växjö. 
 
Det är aldrig några förhandlingar i praktiken. Vi kan skriva avtal på vad som helst men det är 
ju inte avtalen som i praktiken talar om hur många flyktingar som kommer till kommunen 
utan det avgörs ju av dels ett, hur många flyktingar som bor där redan idag, två, finns där flyk-
tingförläggningar i närheten. Det är de två sakerna som avgör det faktiska flyktingmottagandet 
i kommunen (213 Växjö kommun). 
 

I Västerås, där man uteslutande tar emot EBO, är beskrivningen likartad:  
 
I praktiken för oss i den här kommunen så är det ju egentligen bara formalia, vi får ju våra 
flyktingar hit ändå, vi har ju mest EBOs här. […]det känns inte som någon form av styrning, 
hur många man ska ta emot, däremot så kan man ju vara lite smått fascinerad över att de här 

                                                 
18 Under 2006 tog de 30 kommuner med det största mottagandet emot 60 procent av det totala. 
Tidigare år har denna andel varit ännu större. 
19 Exempelvis har vi kunnat se att ett trettiotal kommuner har tagit emot mindre än 50 procent av 
vad man skrev överenskommelse på under 2006 (se Diagram 2). Detta skapar en speciell form av 
planeringssvårigheter och kan leda till överdimensionering av personal och utbildningsinsatser för 
mottagandet. Ett litet mottagande kan också göra det svårt att erbjuda differentierade insatser efter 
individuella behov. 
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logaritmerna för uträkning av hur många det ska vara, att det stämmer faktiskt ganska bra med 
vad vi får hit som EBOs (311 Västerås stad). 
 

Här ligger Integrationsverkets fördelningstal nära antalet EBO i kommunen vilket 

innebär att om man träffar ett avtal enligt förfrågan kommer utfallet hamna ganska 

nära det överenskomna. Detta gör dock inte att man kan påverka mottagandet, även 

om det möjligen kan framstå så, och samma politiker beskriver att detta kan vara 

svårt att förklara för dem som inte är i detalj insatta i hur systemet fungerar: 
 
Ja jag har funderat mycket på det här och det är ju så att det är det man har haft en resa att 
göra, att förklara för folk här som är oroliga över det ökade intaget av flyktingar och proble-
met som vi har med bostadsmarknaden och man ser att det kan vara en grogrund för främ-
lingsfientlighet och det är ju helt realistiskt men de har inte riktigt förstått att de är här ändå 
oavsett om vi skriver på eller inte utan det handlar om att få förutsättningarna bättre för att 
göra ett bra jobb (311 Västerås stad). 
 

En viss funktion har dock överenskommelsen även i dessa kommuner. Två olika 

aspekter nämns i både Växjö och Västerås: överenskommelserna är ett sätt att fast-

ställa eller formalisera den ekonomiska ersättningen till kommunen och den kan åt-

minstone utgöra ett slags garanti för att inte bli föremål för bosättning via 

bosättningsfunktionen givet att de som själva bosätter sig i kommunen är lika med 

eller fler än antalet i överenskommelsen.  

I båda kommunerna beskrivs att det generellt sett har funnits samsyn över block-

gränserna och att den politiska konfliktnivån har varit låg i denna fråga. I Växjö inne-

bar 2007 i viss mån ett avsteg från detta då allianspartierna i kommunen beslutade sig 

för att göra en politisk markering genom att skriva ett betydligt lägre avtal än tidigare 

(från 230 till 75). Från båda sidor nämns att överenskommelsen kan användas som ett 

sätt att ge uttryck för en politisk ståndpunkt: 
 
Vi har en tradition av att vara lojala mot statens flyktingpolitik men vi har klagat när det gäller 
ersättningarna för det har ju aldrig gått ihop någon gång. Det tar ju alltid längre tid för många 
invandrare att komma ut och bli självförsörjande än vad staten så att säga medger. Sedan har 
vi på senare tid och då pratar jag i första hand för alliansen, sagt det att i och med att vi har 
haft ett extremt högt flyktingmottagande 2005, 2006, 2007 så har vi varit intresserade av att 
dra ner de faktiska överenskommelser som vi har på pappret för att om inte annat markera vårt 
missnöje med att systemet inte fungerar i Sverige. […] Sedan anser jag också att alla kommu-
ner i Sverige skulle ta emot flyktingar. Det är hemskt att använda ekonomiska termer när man 
pratar om flyktingmottagande, vi som har varit generösa vi ”drabbas” av det, medan kommu-
ner som har sagt nej till flyktingmottagande de får i princip inga spontanflyktingar som kom-
mer dit. (MQ: Finns det någon poäng med att teckna en överenskommelse om 75?) Nej, i 
praktiken inte, det är bara ett lite stillsamt sätt – det är det enda sättet vi har – att sprattla lite 
grand och visa vårt missnöje med hela systemet (213 Växjö kommun).  
 
Jag har svårt att gå emot en siffra som är framräknad av en myndighet och som anses lämplig 
för oss att ta emot så jag tror vi i princip alltid, med väldigt små skillnader har gått på det för-
slaget som har kommit. Sedan är det ju lite frustrerande för när man som politiker frågar hur 
många det är som kommer, ja då är det ju aldrig den siffran i alla fall utan i Växjö har det väl 
ibland varit dubbelt så många och kanske fler så att den är svår att styra utifrån, den är svår att 
planera utifrån för vi vet ändå inte hur många som kommer i slutändan. […] för min del är av-
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talet mer en symbolhandling, att Växjö är beredd att ta emot kanske mer än sin rättmätiga del. 
(MQ: Så det är ett sätt att visa sin politiska ståndpunkt?) Ja (214 Växjö kommun).  
 

Att ge legitimitet till den statliga myndigheten och den mer formella bilden av ett 

fördelningssystem kan i det andra citatet ovan förstås som ett sätt att visa en politisk 

ståndpunkt: att man stödjer den statliga flyktingpolitiken. Samtidigt beskriver inter-

vjupersonen att överenskommelserna inte står i relation till mottagandets fördelning 

vilket innebär att man tar ställning genom ett slags symbolisk konformitet med sy-

stemet. Det första citatet framstår som mer upproriskt då man söker en situation där 

avvikelsen mellan överenskommelse och mottagande görs större. Man vill i ett slag 

påvisa statens oförmåga att styra mottagandet och samtidigt understryka att kommu-

nens mottagande är mycket högt (och möjligen att det därmed är en svår uppgift för 

kommunen). Det man vill är dock inte att utmana utan snarare förstärka det som är 

systemets grundläggande rationalitet, ett förhandlingsbaserat fördelningssystem där 

individ matchas mot bosättningsort. Även den markering man gör här är konform 

med de institutionella ramarna. Man agerar i enlighet med en ganska konventionell 

roll i det här sammanhanget: att vilja ta emot färre än vad man gör, hänvisa till för 

låga ersättningar och att alla kommuner bör ta emot. Genom att ändå skriva en över-

enskommelse om 75 förhåller man sig till normen om att visa sig solidarisk (inte 

minst mot andra kommuner), man sticker inte ut på ett överdrivet sätt i en kommunal 

jämförelse. 

 

Överenskommelsen som planeringsinstrument? 
På förvaltningarna förstärks bilden av överenskommelserna som en mer symbolisk 

och politisk fråga. I ett fall nämns att antalet mottagna överskridit överenskommelsen 

innan den ens är underskriven. De har därmed inte någon närmare praktisk funktion. 

De kan exempelvis inte utgöra grund eller ge vägledning för planeringsarbetet.  
 
Vi planerar efter ett högre mottagande så som det ser ut nu, så överenskommelserna är mer 
viljeinriktningar och politiska överenskommelser. Vi har ju haft lite töntiga debatter också, 
kopplat till om vi skulle ta emot 75 eller 100 eller…, nu pratar vi om 200. Det faktiska motta-
gandet är mycket, mycket högre redan innan vi har skrivit avtalet. Vi tittar på hur många 
EBOs det finns, vi tittar på hur det ser ut i Alvesta och Uppvidinge [Migrationsverkets enhe-
ter] sedan drar vi slutsatser kring anhöriginvandring och anknytningar och sedan försöker vi 
själva bilda oss en uppfattning om volymen, och vi brukar gissa ganska rätt. Och det ligger 
någonstans dubbelt så mycket som avtalet, oftast. Vi har haft avtal där vi har gått på Integra-
tionsverkets nyckeltal ett par år och det har blivit precis dubbelt så mycket. Nu har vi ett gäl-
lande avtal på 75, vi ska skriva ett på 200 och vi har tagit emot 300, nej vi går på våra egna, 
och planerar. Jag måste ju dimensionera personal för en siffra som är realistisk, de måste ju ha 
drägliga arbetsförhållanden, de är väldigt slitna idag och skulle jag dimensionera personal ef-
ter avtalen så skulle de inte kunna jobba (201 Växjö kommun). 
 
Sedan har jag tittat och haft kontakter med Migrationsverket här i stan och det är ju utifrån att 
Västerås har varit en ganska stor mottagarkommun under många år så oavsett vad vi sluter för 
avtal så har vi ett visst mottagande så jag har helt enkelt checkat av hur landet ligger, hur 
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många EBOs har vi i Västerås och hur stor andel av dem förväntas få ett uppehållstillstånd 
och alltså bli vårt ansvar. Och det är på den nivån vi har lagt oss ungefär (306 Västerås stad). 
 

Istället för överenskommelserna får man förlita sig på egna beräkningar och uppgifter 

som man hämtar in från Migrationsverket för att dimensionera verksamheten och 

planera mottagandet. 

 

3.7. Sammanfattande analys  

Förhandlingsmodellen har haft en påfallande stabilitet i det svenska flyktingmotta-

gandet. Den lanserades genom reformen om kommunalt flyktingmottagande 1985 

men den bottnar i en styrpraktik som varit närvarande i Invandrarverkets arbetssätt 

sedan det bildades i slutet på 60-talet. Även om systemet i viss mån handlar om för-

delning av flyktingar över landet måste dess funktion förstås i ett vidare perspektiv än 

endast genom dess instrumentella egenskaper. Flyktingmottagande är en kontroversi-

ell och komplex fråga som sällan går obemärkt förbi på lokal nivå och kan väcka de-

batt och starka reaktioner. Förhandlingssystemet speglar en ömsesidighet mellan stat 

och kommun i denna fråga och erbjuder ett beprövat sätt att hantera mottagandet i en 

politisk bemärkelse och att kunna förutse reaktioner: hos motparten men också i opi-

nionen och det omgivande samhället. Ett sätt att förstå detta system är som ett institu-

tionellt arrangemang för interaktionen mellan stat och kommun på detta område. 

Institutioner har ofta förmågan att överleva reforminitiativ och förändrade betingelser. 

De ger vägledning för vad som är att betrakta som ett lämpligt handlande för olika 

aktörer. På Integrationsverket beskriver man vikten av ett jämlikt bemötande och inte 

ett förhållningssätt där ”det är jag som är staten”, som en person uttryckte det. Tidiga-

re erfarenheter som sträcker sig bakåt till ”Hela Sverige-strategins” dagar, upparbeta-

de kontakter, förtroenden och lokal kunskap om kommunerna hos de enskilda 

tjänstemännen beskrivs som den främsta källan för vägledning i arbetet. Under 2006 

kopplades förväntade reaktioner och lämpliga strategier explicit till erfarenheter från 

det stora mottagandet i mitten på 90-talet. 

För kommunerna finns det också normer att förhålla sig till, som att exempelvis 

visa sig solidarisk, inte minst gentemot andra kommuner eller statliga tjänstemän som 

man har en upparbetad relation med. Vissa argument är socialt legitima och tycks 

återkomma, andra lyser med sin frånvaro. Ingen heltäckande bild kan ges här av 

kommunernas förhållningssätt och argumentation i denna fråga, vilket bör betonas, 

men utifrån främst beskrivningar från Integrationsverket tycks det ofta handla om 

bostäder, arbetsmarknad, att ersättningarna är för låga, att man tidigare tagit emot 

många och att andra kommuner inte gör det (se även Soininen 1992; Bengtsson 

2002). 

Systemet gör det möjligt för kommunerna att uttrycka en politisk ståndpunkt om 

flyktingmottagandet och i viss mån avkrävs man faktiskt en sådan genom att man 

 43



måste ta ställning till mottagandet oavsett om det går att påverka eller ej. Frågan förs 

därmed upp i ljuset och det mediala intresset gör att eventuellt motstånd ventileras i 

den offentliga debatten. Den som bryter mot normerna kan komma att bli föremål för 

negativ publicitet och rent av stigmatisering, men den som använder sig av mer subti-

la medel kan både signalera sitt missnöje och undgå den här typen av uppmärksamhet 

genom att vara konform mot de grundläggande ramarna. 

För staten innebär överenskommelsen en legitimering av det statliga ”åtagandet” 

och en ingång till att påverka hur mottagandet och insatserna för denna grupp på lokal 

nivå genomförs. För Integrationsverket som arbetar med introduktionen, men som 

inte har en självskriven roll gentemot den enskilda kommunen, öppnar överenskom-

melsen för ett vidare ömsesidigt utbyte och bättre förutsättningar för att kunna påver-

ka den kommunala verksamheten. Detta institutionella arrangemang kan därmed ha 

en vidare innebörd för styrningen av den lokala verksamheten. Vi kan exempelvis 

notera att begreppet överenskommelse också kom att användas för de samverkansav-

tal som skapats på central, regional och lokal nivå om utveckling av introduktionen. I 

detta arbete utökas dock antalet berörda aktörer och frågan får en mer tydligt tvärsek-

toriell karaktär. Vi har redan kunnat se hur Integrationsverket och Migrationsverket 

företräder olika perspektiv på horisontell samordning, där Integrationsverket förorda-

de ett mer nära, ömsesidigt och flexibelt samarbete medan Migrationsverket betonade 

formalism och tydlig ansvarsfördelning. Inom den centrala överenskommelsen ingår 

myndigheter från flera olika sektorer där andra styrpraktiker och perspektiv domine-

rar. Ämnet för nästa kapitel är hur dessa myndigheter tillsammans samordnar sina 

insatser för att påverka introduktionsverksamheten på lokal nivå. 
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4. Att påverka den lokala verksamheten 
 

 

4.1. Inledning 

Betoningen av arbete, ”självförsörjning” och arbetslinjen är en del av ett slags meta-

styrning som böjar på den europeiska nivån genom mål, indikatorer, riktlinjer och 

jämförelser. Normer om hur åtgärder ska riktas och vilka mål och grundläggande 

värden som ska vägleda verksamheten internaliseras successivt och översätts och 

anpassas till nationella och lokala kontexter. I den svenska kontexten präglas även 

styrningen från central till lokal nivå på detta område av en mjukare form av norm-

bildning med riktlinjer, dialog och informella påverkansstrategier. Den ömsesidiga, 

mer informella och förhandlingsbaserade relationen mellan stat och kommun som 

utvecklats kring frågan om flyktingmottagande omfattar även utvecklingsarbetet inom 

introduktionen. På central myndighetsnivå har en handfull berörda myndigheter ingått 

i ett slags policynätverk där man tillsammans har arbetat med den centrala överens-

kommelsen. Denna överenskommelse syftar till att skapa ramar och riktlinjer för lo-

kala aktörer med en relativt stor (formell) frihet att tillsammans utforma 

introduktionen (jfr Sørensen & Torfing 2007). Denna strategi ska inte förstås som den 

enda formen av styrning på detta område, den är snarare ett uttryck för en vidare 

normbildningsprocess inom introduktion och riktade åtgärder. Överenskommelsen 

har dock varit den kanske viktigaste plattformen under 2000-talet för att bedriva ut-

vecklingsarbete inom introduktionen. Den innebär också ett intressant möte mellan 

idéer och perspektiv på central nivå och de som utvecklats i de lokala genomförande-

processerna, vilket är den relation som står i fokus här. I detta kapitel behandlas de 

olika myndigheternas perspektiv på samordning och introduktion och hur dessa har 

format riktlinjerna gentemot den lokala nivån. 

 

4.2. Den centrala överenskommelsen 

Den centrala överenskommelsen är ett slags övergripande policy som är resultatet av 

en interaktiv process där berörda centrala myndigheter på området tillsammans har 

utformat dokumentet. De myndigheter som ingick i arbetet var Integrationsverket, 

Migrationsverket, AMV, Skolverket, Myndigheten för skolutveckling (fr.o.m. 2003) 

och Sveriges kommuner och landsting. Det konkreta arbetet har bedrivits i en parts-

sammansatt beredningsgrupp där Integrationsverket har varit ”processansvarig”, vil-

ket kan tolkas som ett slags samordnande roll där man har varit sammankallande och 

drivande i arbetet. Utformningen av policydokumentet har skett på basis av konsensus 
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och formellt har överenskommelsen beslutats i en ledningsgrupp med generaldirektö-

rerna för respektive verk. 

Denna samverkansstrategi initierades av Integrationsverket och den första över-

enskommelsen slöts 2001. Man hade på Integrationsverket och tidigare på Invandrar-

verket sedan årtionden tillbaka identifierat och uppmärksammat den betydande 

samordningsproblematiken på området. Det har också under åren funnits olika initia-

tiv för samverkan och utbyte mellan myndigheter, inte minst på lokal nivå. Initiativet 

med den centrala överenskommelsen syftade till att stimulera en ökad samverkan men 

också till en mer samlad strategi för detta arbete och en formalisering av samverkan. 

Formaliseringen ansågs kunna bidra till att samverkan blev mindre beroende av per-

son och därmed säkra en kontinuitet och riktlinjer för det lokala arbetet. En annan 

viktig aspekt har varit att skapa legitimitet och stöd för aktörer på lokal nivå att ingå i 

samverkan med varandra.  

Den centrala överenskommelsen var utgångspunkten för regionala och lokala 

överenskommelser runt om i landet. 2006 fanns det regionala överenskommelser i 16 

av 21 län och lokala överenskommelser i cirka 100 av landets kommuner (Integra-

tionsverket ÅR 2006). Tanken har varit att dessa, inom ramen för de centrala riktlin-

jerna, ska utgå från lokala och regionala förhållanden: 
 
De regionala och lokala överenskommelserna ska utformas utifrån de regionala och lokala 
förutsättningarna. När parterna upprättar eller reviderar lokala överenskommelser bör mål 
formuleras och följas upp årligen. Dessa ska ha koppling till de övergripande målsättningar 
som parterna verkar för inom ramen för tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, hälso- och 
socialpolitiken. Den centrala överenskommelsen ska bidra till att öka antalet regionala och lo-
kal överenskommelser. En lokal överenskommelse eller en överenskommelse med fler kom-
muner bör upprättas i de kommuner som slutit avtal om introduktionsplatser. Den centrala 
överenskommelsen ska initiera och legitimera samverkan på lokal nivå. De regionala överens-
kommelserna ska bidra till effektivare regionalt samarbete och stödja insatser för det horison-
tella målet ”integration” i de regionala tillväxt- och utvecklingsprogrammen 
(Integrationsverket m.fl. 2006, s. 3). 
 

Citatet ovan kommer från den reviderade centrala överenskommelsen 2006. Det bely-

ser också kopplingen mellan överenskommelser om mottagande (benämns ”avtal” i 

citatet) och samverkansarbetet. Till grund för revideringen 2006 låg en utvärdering av 

CÖK från 2005 där överenskommelsens funktion beskrevs just i termer av att legiti-

mera samverkan på lokal nivå: 
 
Den centrala överenskommelsen fungerar i första hand som instrument för att stimulera och 
legitimera och därmed främja och utveckla samverkan mellan myndigheter på central, regio-
nal och lokal nivå. På samtliga nivåer bidrar överenskommelser till att strukturera myndig-
hetssamverkan. Den centrala överenskommelsens strategiska värde på integrationsområdet 
består därmed i att dess förmåga att sända signaler om att samverkan ska ske mellan relevanta 
aktörer. Genom att dessa signaler kommer från de centrala aktörerna och sprids på regional 
och lokal nivå stärks samverkansperspektivet (Integrationsverket m.fl. 2005 s. 4). 
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Utvärderingen gav en relativt positiv bild av den centrala överenskommelsens bety-

delse för att skapa samverkan på regional och lokal nivå. Man pekar dock på problem 

i form av regelverk och uppdrag som inte harmonierar över myndighetsgränserna och 

försvårar samverkan. Detta är en återkommande problematik som uppmärksammats i 

utredningar på området (se t.ex. SOU 2003:75). Utvärderingen drar slutsatsen att 

överenskommelsestrategin har bidragit till samverkan på lokal nivå men att det krävs 

en konkretisering för att samarbetet ska leda till konkreta effekter i verksamheten. En 

mer allmän betraktelse som ges är att: 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är bristande intresse som är problemet i samverkan, 
snarare ligger problemen i kopplingen mellan ord och handling (Integrationsverket m.fl. 2005, 
s. 10). 
 

Vad gäller partssammansättningen i de lokala överenskommelserna visar en redovis-

ning att det främst är kommun, arbetsförmedling och Migrationsverket som ingår och 

att det endast i undantagsfall finns med representanter från näringsliv, landsting och 

frivilligorganisationer. Icke-offentliga aktörer (en eller fler) fanns bara representerade 

i sex av de drygt 100 överenskommelserna på lokal nivå (Integrationsverket m.fl. 

2005). Internt på Integrationsverket fanns indikatorer, bl.a. genom en egen inventer-

ing, på att överenskommelsearbetet hade stagnerat och att dokumenten var ”hyllvär-

mare” i en betydligt större utsträckning än vad utredningen gav vid handen. Dessa var 

ofta dåligt uppdaterade och det fanns en tendens att kommunerna imiterade form och 

innehåll efter varandra. Även på central nivå tycks ambitionerna ha sänkts med tiden 

då överenskommelsen har gått från att vara en gemensam policyformulering, om än 

ganska vag, till att de olika myndigheterna separat har definierat sina egna uppdrag 

(Integrationsverket m.fl. 2004; 2006).  

 

4.3. En policyprocess med förhinder: mötet mellan olika styrlogiker 

Den översiktliga beskrivningen av överenskommelsearbetet ger vid handen att detta 

är en process som har dragits med förhinder, men ändå fått ett relativt stort genomslag 

på lokal nivå. Intresset tycks dock i viss mån ha mattats med tiden. Vi går nu över till 

att analysera arbetet med denna strategi på den centrala myndighetsnivån mer i detalj. 

Här har ett flertal myndigheter agerat i en nätverkskonstellation för att ge vägledning 

och riktlinjer för en samordnad introduktion. Det har inneburit ett möte mellan olika 

typer av organisationer vars perspektiv på styrning och samordning skiljer sig åt. Mi-

grationsverket, AMV och Integrationsverket är tydliga exempel på en regelstyrd or-

ganisation, en mer marknadsinfluerad målstyrd organisation och en organisation som 

bygger sin verksamhet på att påverka andra och få dem att dra åt samma håll genom 

mer informella styrmedel eller ”governance”. 
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Integrationsverket som samordnare 
För Integrationsverket innebar CÖK en möjlighet att skapa inflytande över den lokala 

introduktionsverksamheten och syftet var att åstadkomma ett nära samarbete mellan 

berörda myndigheter på olika nivåer. Detta var ett sätt att kompensera för bristen på 

mer formella påtryckningsmedel och att ge legitimitet åt en mer samordnande roll på 

integrationsområdet: 
 
2000 när vi började skissa på den här överenskommelsen med åtaganden och samarbetsplatt-
form som skulle ge oss större legitimitet och större tyngd att driva utvecklingen framåt, den 
kom ju till just därför att det inte fanns någon lagreglering eller författningsregleringar. [---] 
Frivilliga åtaganden, ja och det här var ju den enda möjligheten för oss att åstadkomma någon-
ting, det var att försöka få en överenskommelse med åtaganden och få till stånd det här samar-
betet mellan aktörerna som då brast på alla nivåer när vi satte i gång (105 Integrationsverket).  
 

Integrationsverket har också haft ett slags samordnande roll i själva överenskommel-

searbetet. På en uppmaning att beskriva den egna rollen på området uppger dock ett 

flertal intervjupersoner på verket att rollen är komplicerad och inte helt tydlig. 
 
Jag skulle vilja beskriva det som en knepig roll. Det har ju varit så att eftersom Integrations-
verket tog initiativ till den centrala överenskommelsen så är det så att man har känt ett ansvar 
att hålla igång detta, […] det handlar ju om att se till att det blir möten i beredningsgruppen, se 
till att det sker en utveckling, vara drivande och föra in så att det här fortgår […] det här är vår 
huvudfråga, den är jätteviktig för oss men de andra har andra sakområden som är deras kärn-
verksamhet så därför är det inte säkert att någon annan naturligt hade tagit tag i det, det tror 
jag inte. Så processansvaret handlar om att se till att det rullar vidare, att det utvecklas, ta tag. 
nu måste vi skriva om, nu måste vi samla generaldirektörerna till ett nytt ledningsmöte… (104 
Integrationsverket). 
 

Förutom samordnare beskrivs också verkets roll på den centrala myndighetsnivån 

som ”kunskapsförmedlare” och pådrivare. Däremot anser man sig inte vara styrande i 

någon traditionell mening. Detta speglar den balansgång som myndigheten måste gå i 

relationen med andra. Man var en relativt liten myndighet som både hade ambitionen 

och ett påtagligt behov av att påverka andra (ofta betydligt större myndigheter) för att 

kunna ha ett inflytande på området.  
 
I instruktionen står det ju att vi ska vara en motor i integrationspolitikens förverkligande och 
det har vi ju använt här också så att vi har blivit framförallt den som tar initiativ och driver på 
i den här processen. Det tror jag också vi har uppskattats som, inte den här som styr och lägger 
sig i utan med, förhoppningsvis, faktakunskap anvisar möjliga vägar framåt och söker samar-
bete och driver på samarbetet (105 Integrationsverket). 
 
I vissa tider och i vissa frågor så acceptetrar de oss som experter och som samordnare, men i 
andra funktioner och i andra tider så gör de det inte. AMS är väl ett tydligt exempel, de tycker 
att de dels kan väldigt mycket själva, mycket experter själva, dels har de ju en rad konkreta 
uppgifter som de är satta att göra, med prioriteringar som de har i sitt regleringsbrev. De kan 
nog uppleva det som lite blandat, de kan nog se oss som en komplikation också, när vi kom-
mer och säger att vi ska dra åt samma håll, samordning och att vi har lite erfarenheter att föra 
in, de kan nog se det som störande också. […] Vi kan ju från vår synpunkt också tycka att det 
är frustrerande för ibland kan vi vara överens med AMS ledning om att så här borde det gå 
till, så här borde man göra men att vi sedan kan tycka att de implementerar det dåligt i sin or-
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ganisation. Det kanske de gör eller så är det så att vi inte har tillräckligt stor förståelse för hur 
svårt det är att styra en så stor organisation och ändra riktning på den. Men riktigt vad det be-
ror på… men jag kan känna att när det gäller, inte bara AMS, utan de andra myndigheterna 
också så kan de tydliggöra ibland att när vi är för ihärdiga med att vilja samordna och säga att 
så här ska det vara att de då håller ifrån sig lite och tycker att de minsann har uppdrag som de 
ska utföra, som de har fått sig tilldelade och de har också en kunskap. De håller igen lite grann 
där när vi försöker tränga oss på (101 Integrationsverket).  

 

På samma sätt som i relationen med kommunerna i förhandlingar och utvecklingsar-

bete präglas relationen med andra myndigheter av ömsesidighet och mer informella 

påtryckningsmedel. Initiativen att samordna och påverka andra måste balanseras mot 

vad som uppfattas som lämpligt agerande. Som liten myndighet med få formella möj-

ligheter att styra andra måste man undvika att klampa in på andras revir och själva 

tonen och begreppen man använder måste avpassas så att det inte uppfattas att man 

styr och lägger sig i andras interna angelägenheter.20 

Bilden av Integrationsverket som samordnare bekräftas delvis av intervjuperso-

nerna från de andra parterna som ingår i CÖK. Det ses som en engagerad, ambitiös 

och i många stycken framgångsrik pådrivare men beskrivs också som en relativt svag 

myndighet i termer av att kunna påverka andra och att man har ett svagt mandat för 

den samordnande rollen. Intervjupersonerna ger genomgående utryck för båda dessa 

aspekter. Framförallt de stora myndigheterna beskriver att endast om Integrationsver-

kets initiativ ligger i linje med deras interna agenda och prioriteringar kan man agera 

gemensamt, annars inte. Verket beskrivs också som den främsta förespråkaren för 

samverkansformen och den som gör att arbetet fortgår. Detta beskrivs av de flesta i 

positiva termer men SKL:s representant som är genomgående kritisk till denna form 

av samverkan menar att CÖK är Integrationsverkets ”baby” som man försvarar. I 

själva verket har ”överenskommelserna överlevt sig själva och […] riskerar att bli ett 

alibi för att inte göra någonting för andra aktörer”.  

 

Påverkansmyndigheter och det horisontella perspektivet  
På Integrationsverket beskrivs den egna myndigheten också i relation till andra. Den 

egna myndigheten skiljer sig framförallt mot de mer hierarkiska myndigheterna som 

befinner sig i vertikala och mer avgränsade sektorer. Ett tvärsektoriellt och över-

gripande perspektiv kolliderar med dessa strukturer eller ”stuprör”:  
 
[V]i upplever nog, de flesta av oss, att det är svårt att jobba tvärsektoriellt. De man möter, an-
tingen en annan myndighet eller en kommun, den personen som vi möter upplever sig ju inte 
ha något tvärsektoriellt uppdrag, där jobbar man ju i ett stuprör, antingen med arbetsmarknad 
eller med sociala frågor eller med något annat. Och så kommer vi och tänker horisontellt, att 
det sker en viss kollision där det är ju uppenbart (101 Integrationsverket). 
 
Jag tror att det är jätteviktigt med samverkan på de här olika nivåerna för […] det är ju det 
som har varit problemet med de här stuprören att man gör en massa bra saker, men man sam-

                                                 
20 Som exempelvis processansvar och inte samordningsansvar, drivande men inte styrande. 
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ordnar dem inte och då får de nästan en motverkande effekt (118 Myndigheten för Skolut-
veckling). 
 

Framförallt AMV och Migrationsverket uppfattas som stora, relativt svårgenomträng-

liga och hierarkiska myndigheter som är starkt drivna av egna mål, uppdrag och prio-

riteringsordningar. Myndigheten för skolutveckling är den myndighet 

Integrationsverket närmast kan identifiera sig med, och identifieringen är ömsesidig.  
 
[M]er lyhörda i sak tycker jag kanske att sådana här myndigheter som Myndigheten för 
skolutveckling är som ett exempel, medan AMS och Migrationsverket kanske är det motsatta. 
Jag vet inte om jag ska uttrycka mig för drastiskt heller för i retoriken är de [AMS och Migra-
tionsverket] väldigt lyhörda för att de förstår väl vad vi säger och vi vet väl vad de har för 
uppdrag så vi har en bra dialog, men lyhördheten att implementera, att ta det till sig, att ändra i 
sin organisation eller ändra sitt interna uppdrag, det är rätt segt (101 Integrationsverket). 
 
Integrationsverket har ungefär samma organisation som vi, just det här att man har ett mer 
övergripande, stödjande ansvar, medan Migrationsverket och AMS de finns ju ner på den lo-
kala nivån. Det är klart att för regionerna så är det ju inte alltid så lätt att se: hur ska vi hantera 
de här olika myndigheterna då? Vad blir deras roll? Kan man ställa samma krav på Myndighe-
ten för skolutveckling som man kan på AMS eller Länsarbetsnämnden? Det blir lite oklart. 
Det är ju det vi stöter och blöter: vad ska vara vår roll egentligen? (118 Myndigheten för 
Skolutveckling). 
 

Myndigheterna har liknande dialogbaserade arbetssätt, storlek och i båda utgör kun-

skapsproduktion och spridning av denna en viktig del av verksamheten. Representan-

ter för båda dessa myndigheter betonar ett övergripande, horisontellt perspektiv för 

överenskommelsearbetet och vikten av att skapa en gemensam målbild. 

 

Överenskommelsen som egna åtaganden 
De myndigheter som har en mer hierarkisk struktur som sträcker sig ner till lokal nivå 

(AMS och Migrationsverket) ger uttryck för ett annat perspektiv på samordningen. 

Representanterna för dessa myndigheter talar i större utsträckning om CÖK som ett 

”åtagande” för den egna myndigheten. Man kommer i slutändan att vara med och 

genomföra konkreta åtgärder och vill därför ha tydligt angett vad dessa åtaganden 

innebär för den egna organisationen och hur detta förhåller sig till de uppdrag man 

har i regleringsbrevet och i form av återrapporteringskrav.  

Arbetsmarknadsverket är en viktig part i överenskommelsearbetet och man är den 

myndighet som tydligast har en direkt närvaro i den lokala verksamheten som rör 

introduktion. På AMS hanterades arbetet med CÖK på avdelningen för samverkans-

frågor. På denna avdelning arbetade man med att tillsammans med andra parter 

komma överens och sedan utarbeta riktlinjer och policy för hur myndighetens sam-

verkan konkret skulle bedrivas på länsnivå och ute i kommunerna i olika frågor. Det 

handlade också om att förmedla dessa riktlinjer ut i organisationen och förankra dem. 

På integrationsområdet har verksamheten också handlat en hel del om att driva olika 

projekt. Under 2006 handlade det aktuella projektet om försöksverksamhet för nyan-
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lända invandrare där man i vissa kommuner engagerat arbetsförmedlingen i ett tidiga-

re skede av introduktionen än vad som vanligen varit fallet.21 För en starkt målstyrd 

myndighet som AMV är konkretisering och målsättning en viktig förutsättning för att 

kunna arbeta med en fråga. För att lyfta en fråga som integration inom den interna 

verksamheten är det viktigt att det formuleras verksamhetsmål för målgruppen och 

därmed att jobba internt för att detta sker. Vad gäller gruppen nyanlända invandrare 

skapades ett verksamhetsmål först 2006 och detta beskrivs av en intervjuperson som 

arbetar med dessa frågor som en stor framgång: 
 
Sedan är det, det klassiska, för att man över huvud taget ska kunna göra något av det här så 
måste det vara, som i all verksamhet oavsett om den är kommunal, statlig eller privat, så mås-
te man ju ha mål för sin verksamhet. Nu har jag lyckats få igenom att vi ska ha verksamhets-
mål för målgruppen nästa år, det har vi ju aldrig haft tidigare. [---] Då blir det helt annorlunda. 
Där sätter vi ju ett mål om vad omsättningen till arbete ska vara för den här målgruppen och så 
tittar man på årsgenomsnittet för 2005 och för 2006 och 2007. Helt plötsligt kan man ju följa 
det i våra system, som gröna och röda pluppar, som alla säger i vår verksamhet. Helt plötsligt 
kan man följa det. Och i chefens fönster22, som det heter, där finns det ju då (112 AMS). 
 

När frågan blir till ett mätbart mål finns den och är legitim att arbeta med på ett helt 

annat sätt. Om överenskommelsearbetet kan kopplas till målstyrning kan frågan sorte-

ras in i bekanta arbetssätt och den styrlogik som är dominerade för myndigheten. 

Lindvert (2006) har i detta avseende beskrivit hur målstyrningens krav på formratio-

nalitet har ersatt en mer problemorienterad flexibilitetslogik inom AMV. Detta be-

skrivs som ett slags revisionslogik som sätter ramar för samordningen genom att det 

sektorsvisa resultattänkandet förstärks.  

Migrationsverkets hållning till samordning genom den centrala överenskommel-

sen handlar om en tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna, på samma sätt 

som i fallet med den mer kortsiktiga samverkan som var på tal med Integrationsverket 

kring arbetet under den tillfälliga lagen. Eftersom man inte anser sig ha ett tydligt 

uppdrag på integrationsområdet vill man tydliggöra sina åtaganden. Migrationsverket 

deltar framförallt i CÖK i egenskap av central förvaltningsmyndighet för verksamhet 

inom migrationsområdet. Med detta följer ett samordningsansvar för migrationspro-

cessen gentemot andra myndigheter och kommunerna. Intervjupersonerna på Migra-

tionsverket beskriver att man anser sig ha en ”perifer” roll på integrationsområdet och 

att dessa frågor knoppades av från myndigheten när SIV delades i två.  
 
Det är klart att vi har ju ett uppdrag från regeringen här, att vi ska vara med, sedan kan ju folk 
tycka i organisationen, vad är vår roll egentligen i det här? Är inte den lite tandlös på något 
sätt? Därför att vår primära uppgift är ju ändå att se till att skaffa ett boende för människor 
som kommer hit och söker asyl och att fatta beslut. Sedan ska ju själva integrationsfasen börja 

                                                 
21 Projektet baserades på slutsatserna i utredningen SOU 2003:75 och innefattade personer som 
ansågs stå nära arbetsmarknaden. 
22 Ett IT-stöd för mål- och resultatstyrning. 
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när de kommer ut i kommunen och då är det ju människor hos oss som kan tycka, jamen vår 
roll den är väl ganska betydelselös i det här (115 Migrationsverket). 
 

Som beskrivits tidigare berör Migrationsverkets arbete efter uppehållstillståndet i viss 

mån integrationsområdet. Det handlar främst om bosättningsunderlag och information 

om bosättningsort och arbetsmarknad till individen. Efter att individen har tagits emot 

i en kommun tar Migrationsverkets uppdrag slut. En annan del av Migrationsverkets 

verksamhet som har en direkt koppling till integrationsområdet är den organiserade 

sysselsättningen för asylsökande. Man har dock upplevt en svår avvägningsfråga mel-

lan det s.k. återvändandeperspektivet och den organiserade sysselsättningen: 
 
Vi är ju väldigt perifera i den här överenskommelsen, för vi lämnar ju av så att säga, när per-
sonerna har fått uppehållstillstånd i alla våra processer. […] Sedan är ju vårt uppdrag slut, då 
har man ju tittat på det in i vår verksamhet, det som kallas för organiserad sysselsättning, men 
där har ju vi aldrig fått några resurser som täcker upp möjligtvis sådana behov. Samtidigt har 
vi det här dubbla uppdraget att vi ska jobba både för att man ska kunna skaffa sig en framtid i 
Sverige, men också återvända hem. Då har vi haft väldigt svårt för våra enheter ute att kunna 
se det dubbla i det här (114 Migrationsverket). 
 
Jag menar bara en sådan sak som att vi låter människor gå i svenskundervisning, det är många 
av Migrationsverkets tjänstemän som tycker att varför ska de gå in svenskundervisning här? 
Varför ska vi slänga ut en massa pengar på det? Men det är klart och tydligt en styrning från 
regeringens sida, de ska gå där, man kastar ut 800 miljoner per år på just det. Så visst, det 
finns vissa saker i regleringsbrevet kanske som inte vi tycker att vi borde göra men ändå så 
gör vi det naturligtvis eftersom det står i regleringsbrevet. Men då får vi väl, om regeringen 
tycker att vi ska göra det så får vi ju forma den texten så att det blir en aktivitet av det hela 
som stämmer in i vår organisation på något sätt, var det nu ska ligga, vilken enhet eller avdel-
ning (115 Migrationsverket).  
 

Eftersom man upplever att dessa två perspektiv står emot varandra och att det inte 

finns en tydlig prioritering är det svårt att göra åtaganden i ett policydokument. Även 

för denna myndighet beskrivs i det andra citatet en vilja att kunna sortera in arbetet så 

att det ”stämmer in i vår organisation”.  

Även för Myndigheten för skolutveckling är bristen på ett formellt uppdrag att ar-

beta med utveckling av SFI ett problem, men snarare än att vilja upprätthålla gränser 

och begränsa den egna rollen beskriver verkets representant att man gärna hade sett 

att man fick ett tydligare uppdrag att arbeta med de här frågorna gentemot kommu-

nerna. Eftersom man har haft ett begränsat uppdrag att arbeta med SFI23 har man 

mest bevakat frågor om barn och ungdomar i samarbetet, där man har haft uppdrag att 

verka för en ökad måluppfyllelse för elever med utländsk bakgrund. Skolverket har 

efter att Myndigheten för skolutveckling bildades trappat ner sin medverkan inom 

CÖK. Man anser sig även här inte ha ett tydligt formulerat uppdrag i sitt reglerings-

brev att delta i den meningen att man specificerar åtaganden. Kopplingen till området 

är dock inte obetydlig då man skriver styrdokumenten för SFI. Dess representant ar-
                                                 
23 Främst kompetensutveckling av SFI-lärare. Intresset för utbildningarna beskrivs dock ha varit 
begränsat från kommunernas sida. 
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betar också med denna fråga och beskriver att man har haft stor nytta av informa-

tionsutbytet i beredningsgruppen och av kontakter och nätverk i arbetet med den nya 

kursplan som trädde i kraft i januari 2007.  

Förutom att uppdragen att arbeta på integrationsområdet beskrivs som svaga har 

myndigheterna också olika målgrupper, vilket ytterligare har försvårat arbetet. Migra-

tionsverket arbetar främst med asylsökande, AMV med arbetsföra och Skolmyndig-

heterna med både barn och vuxna. SKL har en oklar roll generellt sett, man företräder 

kommunerna i arbetet med CÖK, men har ingen möjlighet att besluta för dem. Dess-

utom företräder man främst kommunernas intressen gentemot regeringen och i den 

mån man vill se förändringar hos myndigheternas sätt att arbeta agerar man mot re-

gering och departement för att få till stånd den typen av förändringar och inte i dialog 

med myndigheterna direkt. Därmed blir deras roll besvärlig då man framförallt driver 

frågorna i andra forum.  

 

4.4. Från gemensam policy till separata beskrivningar av egna upp-
drag 

Utformningen av överenskommelsen har inneburit ett möte mellan olika perspektiv 

på samordning. Den kanske tydligaste skillnaden i dessa perspektiv är mellan det mer 

övergripande, horisontella och det som betraktar överenskommelsen som ett eget 

åtagande som måste kunna sorteras in i den egna verksamheten. Detta avspeglas ock-

så i hur överenskommelsedokumentet har utformats. 

 

Perspektivens genomslag i överenskommelsearbetet 
När överenskommelsearbetet inleddes var syftet att skapa en gemensam målformule-

ring och övergripande riktlinjer för introduktionen. Det fanns en ambition att skapa 

något gemensamt över myndighetsgränserna. Fram till 2006 utgjorde själva överens-

kommelsedokumentet en gemensam text som behandlade olika aspekter av introduk-

tionen och även berörde tiden före uppehållstillstånd (Integrationsverket m.fl. 2004). 

Här beskrevs exempelvis att asylsökande skulle erbjudas svenskundervisning (inom 

organiserad sysselsättning) som låg i linje med kursplanen för SFI, att Migrationsver-

ket och AMV skulle samverka kring tidig yrkes- och utbildningsbakgrund samt inför 

bosättningen där arbetsmarknadsaspekter skulle beaktas. Vad gäller introduktionen 

betonar den tidigare överenskommelsen framförallt att kommunen och arbetsförmed-

lingen ska samverka. Introduktionen för individer i arbetsför ålder ska ges ett innehåll 

som ”aktivt stödjer individens inträde på arbetsmarknaden”. Praktik ska kombineras 

med SFI och samhällsinformation och arbetsförmedlingen ska erbjuda och bekosta de 

program som är möjliga. Även arbetsplatsförlagd introduktion bör erbjudas de som är 

utbildade i ett yrke. De som ”saknar yrkesbakgrund, samt barn, äldre och funktions-

hindrade ska erbjudas individualiserade introduktionsprogram för att kunna bli delak-
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tiga i samhällslivet utifrån sina förutsättningar”. 2004 kompletterades den centrala 

överenskommelsen med ytterligare ett samverkansdokument, Nationell samsyn kring 

hälsa och första tiden i Sverige (Integrationsverket m.fl. 2004b).24 Till skillnad från 

CÖK som ”i huvudsak fokuserar på introduktionen till svenskt arbetsliv” beaktas här 

främst introduktion av barn, handikappade, sjuka och äldre. Även denna policy gav 

mycket övergripande riktlinjer för hälsoinsatser för asylsökande och nyanlända men 

utgjorde ingen samlad strategi eller plattform för kontinuerlig samverkan på olika 

nivåer som överenskommelserna.  

Under åren har dock ambitionerna för CÖK sänkts. I vissa fall har representanter i 

beredningsgruppen bytts ut mot personer som arbetar längre från ledningen. Myndig-

heterna har inte levt upp till överenskommelsen och som en följd har förtroende och 

status sänkts för samarbetet. Flera representanter beskriver att det har varit så att man 

i många fall kan komma överens i beredningsgruppen, men att det inte händer så 

mycket konkret i myndigheterna mellan mötena. Ett exempel på den här typen av 

återkommande beskrivningar ges av AMS representant:  
 
Det fungerar väl bra med dem vi sitter med, alltså det är ju personbaserat helt enkelt, vi känner 
ju varandra oerhört väl på central nivå, men sedan den här förankringen tillbaks i organisatio-
nerna kan ju vara lite si och så, självklart, och man byter personer och vi har ju inte riktigt 
samma syn heller, det är ju på grund av att vi bedriver olika verksamheter och vi har olika 
förutsättningar. [---] Vi lyfte ju upp det på det senaste styrgruppsmötet, att det här är ju något 
som respektive organisation måste lyfta gentemot departementet så att man får en högre digni-
tet på överenskommelserna. Men sedan händer det banne mig inte mycket efter sådana här 
möten, det gör det inte, utan det hänger ju på oss, det hänger ju på mig att jag förankrar det här 
i min egen organisation, vilket jag självklart försöker göra. Mitt sätt är ju att kunna visa för 
min ledning att det här är någonting, det här är regeringens vilja, genom regleringsbrevet och 
det är viktigt att vi gör det här och har de här överenskommelserna. Men nu gör vi ju det och 
det gör man ju genom att, precis som med sådana här miljöledningssystem eller kvalitetstän-
kande, det är ju man tittar först: hur ser det ut, man gör en nulägesanalys och så sätter du upp 
mål för verksamheten och sedan följer du upp, utvärderar, och sedan sätter nya mål. Nu börjar 
vi komma dit genom att vi har länsgenomgång och nu kommer vi få ett verksamhetsmål (112 
AMS). 
 

Intervjupersonen kopplar problemet till en bristande status på arbetet i form av for-

mella uppdrag att samverka och till svårigheter att kunna sortera in arbetet i arbetssätt 

som är bekanta och legitima för myndigheten, i det här fallet gäller det främst mål och 

möjligheter till uppföljning.  

Vid revideringen 2006 ville man konkretisera dokumentet och man övergick till 

en form där varje part skrev ner sina åtaganden inom området i separata bilagor. Det 

var framförallt Migrationsverket som argumenterade för detta i syfte att tydliggöra 

ansvarsområden och åtaganden. 
 

                                                 
24 Undertecknande myndigheter var här Integrationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för 
skolutveckling, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Riksförsäkringsverket, Statens 
folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Karolinska institutet och Institutet för psykosocial medicin. 
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Jag tror att vår ambition, myndighetens ambition, har främst varit samarbete, ett gott samarbe-
te, som leder till att individen får en bra start i Sverige och möjligen hade det kunnat bli ett 
mål, men det är ju lite för luddigt. Så att för vår del stupade det nästan där, utan vi ville ha en 
konkretisering och vi ville ha ett gott samarbete med de andra. Det var väl kanske mer driv-
kraften för oss än att skapa en gemensam målbild (116 Migrationsverket). 
 
Så fort det kom till att göra ett mål som ställde krav in i den egna myndigheten, där man ansåg 
att man varken hade fått uppdrag eller pengar för att göra den prioriteringen, så går det inte. 
Då landade vi istället i ett förslag som faktiskt då bl.a. vi drev, det var att vi gjorde ett kortare 
dokument som handlade om en ambition, med överenskommelsen. Det är då det som är idag, 
och till det lade varje myndighet som skrev under den centrala överenskommelsen ett doku-
ment som talade om just den myndighetens ambition och åtaganden inom ramen för den cen-
trala överenskommelsen under året. […] Då fick man ju svart på vitt också en möjlighet att till 
regeringen redovisa vilket engagemang myndigheterna tänkte lägga ner på det här (114 Mi-
grationsverket). 
 

Dessa åtaganden var i princip liktydiga med de uppdrag som fanns i regleringsbreven 

och därmed ett mycket svagt åtagande. Det innebar också en ökad betoning på just 

egna uppdrag för de centrala myndigheterna. Genom att betona egna uppdrag blir 

också den egna rollen mer perifer än om syftet hade varit att gemensamt beakta de 

olika aspekterna. Migrationsverket tvekade först att skriva på över huvud taget, bl.a. 

eftersom man ville att Integrationsverket skulle skriva in sitt arbete med överens-

kommelser och bosättning som ett eget åtagande. Detta gjorde att arbetet låg mer eller 

mindre nere under en period. Genom revideringen försköts också fokus från att hand-

la om långsiktigt utvecklingsarbete till uppdrag under året (vilket faller sig naturligt 

då regleringsbreven utgjorde mallen).25  

Även på AMS ville man ha en konkretisering som kunde relatera arbetet till mål-

styrningen och i den här beskrivningen tolkas konkretiseringen i dessa termer:  
 
Man kan väl säga att det började ju med det här vad var och en skulle göra men sedan tror jag 
att det har gått över till att fokusera på det här vad var och en ska göra i sina åtagande och nu, 
om vi tar integrationen, så tycker jag det börjar komma fram till det skedet där man börjar sät-
ta upp målbilder för vad är det vi vill uppnå, var vill vi komma med detta. Så det har ju stegvis 
svängt och jag tror att det kommer att handla ännu mer framöver om att man kommer att sätta 
upp målbilder och mål för att se att man lyckas med detta därför att röda och gröna siffror det 
är något som alla begriper, har man bara röda siffror så är det inget roligt längre (113 AMS). 

 

Helst skulle man vilja se en övergång till bindande avtal, framförallt på lokal nivå. 

Även Sveriges kommuner och landstings representant förordar bindande avtal som 

kopplas till mål och uppföljning som ett bättre alternativ än den ”mjukare” formen av 

överenskommelser:  
 
Nu har man hållit på i 10-15 år och i princip kört det här ”soft core”: vi ska sätta oss ner och 
snacka och komma överens och så där och det är ju jättevackra tankar men någonstans har vi 
lärt oss, det funkar inte, och då tror jag på avtalsvägen, reellt avtal, att man avtalar resurser, 

                                                 
25 Förskjutningen mot ett kortare perspektiv innebar dock inte att man behandlade mer pressande 
frågor och aktuellt uppkomna situationer i detta forum, detta har aldrig varit fallet. 
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mål. Vi sätter in detta under den här tiden för att uppnå detta. Sedan gör vi en utvärdering på 
det. Respektive part (119 SKL).  
 

Det är främst ”påverkansmyndigheterna” Integrationsverket och Myndigheten för 

skolutveckling som betonar vikten av en gemensam målformulering: 
 
Men man kan väl säga att det har skett en viss förskjutning från en gemensam målbild till att 
det mer handlar om att de här och de här och de här åtagandena har vi. [...] Men jag tror att det 
ideala är att man har den här gemensamma målbilden och man ser att det här och det här kan 
vi göra tillsammans och vi försöker att samordna så mycket som möjligt och vi skickar också 
samma signaler för då blir det en enhetlighet. Det kan man åstadkomma i den gruppen, om det 
bara är så att förutsättningarna ges. […] Men det som vi inte lyckades med i den reviderade 
versionen det var ju att vi aldrig skrev fram vad vi skulle göra tillsammans (118 Myndigheten 
för skolutveckling). 
 

På Integrationsverket betonas också att det inte har funnits en uppbackning från reger-

ing och departement som kunde ha stöttat initiativet med tydligare uppdrag om att 

delta. Därmed har samarbetet avvikit från den till en början inslagna vägen. Man har 

gått från att arbeta för en gemensam målbild, övergripande riktlinjer och i ett långsik-

tigt perspektiv till att främst beskriva egna uppdrag som åtaganden i ett kortare per-

spektiv och att därmed definiera ansvarsområden. Den nedtonade ambitionen beskrivs 

tydligt av Migrationsverkets representant: 
 
För det jag tycker att den centrala överenskommelsen har bidragit med, och det är ju egentli-
gen den enda ambitionen, det är ju det som står i den överenskommelse som vi reviderade 
2006: vi ska ha kunskap om varandras uppdrag, vi ska samverka och inte motverka varandra. 
Det är ju det som är ambitionen och det tror jag är tre realistiska saker man kan jobba med, för 
att sedan har vi våra egna uppdrag (114 Migrationsverket). 
 

Samordning handlar här om ömsesidig anpassning och ett slags ”negativ koordine-

ring” där man genom informationsutbyte kan lyfta fram och relatera sina olika upp-

drag och försöka verka för att initiativ, projekt eller insatser inte står i konflikt med 

varandra eller att man arbetar kontraproduktivt. ”Stämma av” är ett begrepp som 

återkommer och att man ska informera sig om varandras uppdrag. Själva arbetet ska 

dock ske i separata organisationer med tydligt definierade gränser och åtaganden. 

 

Att legitimera en organisatorisk form? 
Hur syftar då överenskommelsen till att påverka den lokala verksamheten? Ett tydligt 

syfte är att sprida överenskommelsestrategin över landet. Den syftar uttryckligen till 

att ”initiera och legitimera samverkan på lokal nivå”. Man vill genom CÖK att motsva-

rande överenskommelser etableras på lokal och regional nivå och att revideringar sker 

årligen. Den ringar också in relevanta aktörer att engagera på regional och lokal nivå. 

Detta kan beskrivas i termer av att sprida och auktorisera en standard för den lokala sam-

ordningen av introduktionsinsatser, men som en form av normgivning har denna strategi 

förändrats under åren. När strategin lanserades och arbetet inleddes låg initiativet i linje 
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med att tongivande aktörer på integrationsområdet arbetar för att ge övergripande riktlin-

jer och vägledning för den lokala introduktionsverksamheten (jfr Provan & Milward 

1991). Fokus låg på hur introduktionsverksamheten ska bedrivas på den lokala nivån. 

Dessa riktlinjer var visserligen vaga vad gäller formerna för samordning men ringade in 

olika områden för myndighetssamverkan. Det handlade framförallt om att göra saker 

parallellt, individualisera och fokusera på den första tiden vilket implicerar ett nära sam-

arbete mellan berörda lokala aktörer med lokala överenskommelser som bas för detta 

arbete.  

Redan i denna tidigare överenskommelse fanns det inskjutet ”åtaganden” som 

mer syftade på de centrala myndigheterna än hur den lokala verksamheten ska bedri-

vas. Den här typen av åtaganden tar sedan helt överhanden i den reviderade överens-

kommelsen från 2006. Detta fokus på egna åtaganden förändrar överenskommelsens 

innebörd som en form av normgivning. Istället för att förmedla riktlinjer för det som 

ska ske lokalt blir överenskommelsen ett slags uttryck för att föregå med ”gott exem-

pel”. Den reviderade överenskommelsen innehåller främst beskrivningar om vad de 

centrala myndigheterna ska göra, exempelvis att Integrationsverket ska samordna en 

satsning på utvecklingsarbetet på regional nivå, att Myndigheten för skolutveckling 

tillhandahåller en webbaserad utbildning för SFI-lärare och att SKL ska göra en kart-

läggning. Man specificerar vad de olika myndigheterna ska göra på central nivå och 

vill att liknande åtaganden ska komma till stånd på regional och lokal nivå. Förutom 

att detta markerar en förändring i den centrala överenskommelsens funktion jämfört 

med ambitionerna när arbetet började, implicerar det också en annan form av sam-

ordning som är mindre interaktiv och snarare handlar om en ömsesidig anpassning än 

ett nära samarbete i genomförande och organisering. Var och en ska arbeta mer sepa-

rat enligt klart definierade uppdrag och åtaganden som stäms av och utvärderas årli-

gen.  

 

4.5. En normativ grund för det lokala genomförandet av introduktio-
nen? 

Introduktionen är ett program som kräver deltagande av ett flertal myndigheter. Om 

en gemensam normativ grund eller programlogik (Mandell 1994; 1999) etableras i de 

olika organisationerna kan detta ge förutsättningar för samordning och nätverk mellan 

dessa berörda aktörer på lokal nivå. Överenskommelsen har, främst i sin tidigare 

form, givit riktlinjer för hur introduktionen ska bedrivas. Den är också en del i en 

vidare normbildningsprocess där representanter för de centrala myndigheterna i olika 

nätverk och forum som konferenser, dialogdagar, möten och seminarier har varit ute i 

landet och diskuterat dessa frågor. I kapitel 3 beskrevs hur man på Integrationsverket 

på olika sätt har försökt koppla frågor om kvalitet och utveckling till mottagandet, att 
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man har bistått kommunerna i olika sammanhang och försökt sälja in sin kunskap och 

arbeta upp förtroenden.  

Både i Sverige och i Europa är det framförallt arbete, arbetslinjen och självför-

sörjning som har stått i fokus för de riktade åtgärderna. Arbetslinjen kom att betonas i 

den svenska invandrarpolitiken i början på 90-talet och har sedan dess utgjort en 

norm för de riktade åtgärderna och beskrivs ofta i kontrast till en mer omhänderta-

gande och passiviserande politik. Även inom överenskommelsestrategin är arbete och 

självförsörjning det övergripande målet men det har också funnits ett annat perspektiv 

som betonat den personliga utvecklingen. 

 

Arbetslinjen och omhändertagandet 
Det nuvarande systemet för introduktion och mottagande har sina rötter i reformen 

från 1985. Vid denna tid hade invandringens karaktär förändrats från arbetskraftsin-

vandring till flyktinginvandring. Den tidigare kopplingen mellan invandrar- och mi-

noritetspolitik kom vid denna tid att omprövas. Under arbetskraftsinvandringens tid 

då mottagandet låg på AMV, fanns en naturlig koppling till arbetsmarknadspolitiken. 

När invandringen övergick från arbetskraft till flyktingar i större omfattning började 

denna att ifrågasättas som grund för mottagandepolicy. Det ansågs att flyktingarna 

hade fler och annorlunda behov jämfört med arbetskraftsinvandrarna. I reformen från 

1985 som introducerade det kommunala flyktingmottagandet kom istället en omhän-

dertagandelogik att utgöra mottagandepolicy, med utgångspunkt i den nya social-

tjänstlagen. Detta underströks av att det i många kommuner inte fanns en specifik 

organisation för mottagandet, utan frågorna hamnade ofta under socialtjänsten (Soini-

nen 1992). Bara några år efter att reformen lanserades började mottagandet ifrågasät-

tas i termer av att vara passiviserande och alltför omhändertagande, detta skedde mot 

bakgrund av en ökande arbetslöshet bland invandrare, både under 80-talets högkon-

junktur och än mer under den ekonomiska krisen på 90-talet. Återigen kom arbete att 

betonas i form av arbetslinjen.  

Arbetslinjen är ett begrepp som förekommit i arbetsmarknads- och socialpolitisk 

debatt sedan början av 1900-talet. Dess innebörd har varierat över tid och beroende på 

vem som har använt begreppet. Under 90-talet kom begreppet inom social- och ar-

betsmarknadspolitik att betona aktivering, incitament och eget ansvar med syftet att få 

bidragstagare tillbaka till jobb (Junestav 2007). Stöd kom att tydligare kopplas till 

krav på motprestation för ersättning. Detta manifesteras också inom introduktionen 

där introduktionsplanen ska vara ett slags ”kontrakt” mellan kommunen och invand-

raren för erhållande av introduktionsersättning givet att ett gemensamt framtaget pro-

gram följs. Introduktionen ska innebära individualiserade åtgärder som matchas mot 

behov, önskemål och kompetens, men kräver också eget ansvar och förutsätter ett 

”aktivt deltagande” av den enskilde (Prop. 1997/98:16; Integrationsverket 2006a).  
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Hur verksamheten ska bedrivas 
Är det då arbetslinjen som förordas av de centrala myndigheterna som normativ 

grund för introduktionsprogrammet och vad innebär den i så fall mer konkret? Den 

senaste reviderade överenskommelsen innehåller mycket lite av riktlinjer för intro-

duktionen utan handlar snarare om vad de underskrivande myndigheterna har för 

uppdrag under året. Den tydligaste signalen är formen, dvs. att man vill att aktörer på 

andra nivåer på motsvarande sätt ska specificera och konkretisera åtaganden. I den 

korta gemensamma skrivning på ungefär en halv sida som ges tycks dock den grund-

läggande inriktningen vara densamma som tidigare, det handlar främst om att männi-

skor ska komma i egen försörjning: 
 
De samverkande myndigheterna skall gemensamt verka för att introduktionsinsatserna utfor-
mas så att den stödjer en snabb och effektiv etablering. Introduktionen skall underlätta för den 
enskilde att bli självförsörjande och utnyttja och utöva sina medborgerliga skyldigheter, rät-
tigheter och möjligheter. De integrationspolitiska sysselsättningsmålen syftar till en snabb 
etablering, ökad sysselsättningsgrad, arbete i nivå med den egna kompetensen. Dessa mål ska 
vara vägledande i aktörernas åtagande inom överenskommelsen (Integrationsverket m.fl. 
2006, s. 3). 
 

Denna revidering kom dock 2006 och markerade närmast slutet på samarbetet i denna 

form och konstellation på central nivå. Under största delen av den period som över-

enskommelsearbetet har bedrivits (och potentiellt sett haft en inverkan på den lokala 

verksamheten) har CÖK haft formen av en gemensam policyformulering, om än vag. 

Själva dokumentet är också bara en del av en vidare normbildning gentemot den regi-

onala och lokala nivån, då man också är ute i olika forum och kommunicerar inten-

tionerna från central nivå.  

Skrivningen om medborgerliga rättigheter, skyldigheter och möjligheter ger en 

fingervisning om ett alternativt synsätt (som vi återkommer till) men utgångspunkten 

för överenskommelsen är framförallt arbetslinjen och hur insatser baserat på denna 

bör utformas inom introduktionen. Introduktionen bygger på effektiva och samordna-

de insatser som syftar till arbete men också på att den enskilde tar eget ansvar för sin 

introduktion (jfr Junestav 2007). Det finns ett antal aspekter på hur verksamheten bör 

bedrivas som beskrivs av intervjupersonerna med relativt stor samstämmighet.  

Det övergripande målet för introduktionen är arbete. Insatserna ska vara fokuse-

rade på den första tiden för att undvika att individer blir fast i olika åtgärder. Säråt-

gärder kan också bli stigmatiserande och bör därför begränsas till en kortare tid: 
 
Man har ju också gått från den här generella arbetsmarknadspolitiken till en efterfrågepolitik 
där man lägger väldigt mycket ansvar på den arbetssökande, men det som också är positivt är 
att man nu ska se till att få det att fungera: att det bara är under den första tiden i Sverige som 
man ska kunna tänkas behöva särinsatser. Någon gång ska man sluta vara invandrare. […]På 
tre år så ska man lyckas med hjälp av särinsatser att få ett arbete och då ska det inte vara för 
att man är nyanländ sedan för att man inte får ett arbete, utan det är som vilken människa som 
helst då som har svårt att få arbete (112 AMS).  
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Resonemanget är helt i linje med den integrationspolitiska propositionen 1997/98:16. 

Denna målsättning kräver att insatserna är individuellt utformade efter behov och 

förutsättningar. För att detta ska vara möjligt krävs en ”verktygslåda” eller ”meny” av 

åtgärder.  
 
Om vi vill sälja in en modell som alla sakkunniga köper att om vi satsar lite ordentligt, skapar 
en meny av åtgärder, gärna samverkar över kommungränser så vi får en verktygslåda att spela 
med och då kan vi individualisera och få igång processen. Om vi står i beredskap att stötta den 
här processen i rätt läge då kommer vi erfarenhetsmässigt att få mycket kortare ärendetider 
och mindre passiv tid. De som prövar det och har gjort det backar aldrig till det gamla, men de 
nya har en förkärlek för att tänka linjärt: först gör den ena någonting sedan remitterar man till 
nästa (109 Integrationsverket). 
 
Det ska vara parallelltänkande istället för steg för steg-tänkande, det är ju sådant som man pra-
tar och pratar om, det handlar ju om kunskapsöverföring och man pekar på olika saker och 
man resonerar och resonerar, men det är ju vårt enda sätt att påverka, att resonera och visa på 
goda exempel, att fånga upp idéer och spinna vidare så att de börjar jobba på det (104 Integra-
tionsverket). 
 

Insatserna ska bedrivas parallellt i stället för det ”en-sak-i-taget-tänkande” som man 

beskriver har varit rådande.26 De ska genomföras av olika organisationer och även 

privata aktörer och frivilligsektorn bör vara med. Detta innebär att arbetsförmedling-

en ska komma in med insatser i ett tidigare skede i introduktionen. Man bör också 

vara med och tillsammans med kommunen och den enskilde lägga upp den individu-

ella introduktionen genom bl.a. trepartssamtal. Även asylprövningsfasen bör tillvara-

tas i integrationspolitiskt syfte genom organiserad sysselsättning och kartläggning av 

yrkes- och utbildningsbakgrund (som tidigare nämnts har just denna aspekt varit pro-

blematisk och tonats ner med anledning av Migrationsverkets dubbla uppdrag).  

Den bild som tecknas (och som också kommuniceras till den lokala nivån) har 

tydliga sammanhängande drag och beskriver ett slags kausalitet mellan hur insatser 

ska utformas och hur den nyanlände kan integreras på arbetsmarknaden. Beskrivning-

en som ges här speglar också väl innehållet i den tidigare versionen av CÖK (se In-

tegrationsverket m.fl. 2004a).  

Det har dock funnits en viss oenighet kring arbetslinjens utformning i introduk-

tionen. En del intervjupersoner ger utryck för en vilja att göra introduktionen mer 

arbetsmarknadsorienterad. Nedan ges exempel på den här typen av resonemang, där 

framförallt SFI uppfattas som allt för lite yrkesorienterat: 
 
Jag kan tycka att en snickare från Iran, måhända inte kan skriva och läsa med våra latinska 
bokstäver, men man kanske är en jädrigt skicklig snickare, kan han prata hjälplig svenska utan 
att kunna skriva allting, så bör man kunna lösa det arbetsmarknadsmässigt, på ett annat sätt än 
att man ska läsa svenska i evigheter t.ex. för att uppnå ett betyg i någonting som kanske aldrig 
är relevant att använda i själva jobbet (114 Migrationsverket). 

                                                 
26 Det handlar exempelvis om att SFI ska kombineras med praktik eller arbetsmarknadsåtgärder, 
men också om att frivilligorganisationer samtidigt kan tillhandahålla mentorskap eller andra socia-
la nätverk. 
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SKL är de som allra mest har argumenterat och drivit opinion för en än starkare beto-

ning på arbetslinjen gentemot regeringen och medialt. Man vill att SFI ska upphöra 

att vara en egen skolform och föras in som en integrerad del av introduktionen. Den 

ska också ges en tydligare yrkesinriktning som är ”anpassad efter förväntat arbete, det 

vill säga en utbildning i ett funktionellt språk” (SKL 2007, s. 29).  

En annan uppfattning om utbildning och SFI framhålls av skolmyndigheternas re-

presentanter där man betonar ”personlig utveckling”: 
 
Den stora diskussionen har ju handlat om måldokumentet för SFI där man skriver att det 
handlar om personlig utveckling, det handlar om samhällsliv och arbetsliv, där de som drar åt 
det här med arbetslinjen fullt ut, liksom inte inkluderar det här. Men vad krävs då för den per-
sonliga utvecklingen och samhällslivet? Alltså att SFI är inte bara det här att man ska lära sig 
orden man ska ha på sin arbetsplats. Just det här att man har ett större mål med SFI än vad 
andra tycker att det ska vara. Det har ju diskussionerna handlat mycket om, inte det att man 
bara renodlar, det är klart att man ska kunna kombinera sfi med ett arbete, men där man ser 
mer till hela människan än den som ska introduceras på en arbetsplats (118 Myndigheten för 
skolutveckling). 
 
De [SKL]driver ju den här frågan om att SFI ska integreras i arbetslinjen och det är bra men 
det räcker inte, eftersom man har så många andra roller man måste klara av som vilken person 
som helst. Du är förälder till barn. Du måste kunna prata med skolan, med barnomsorg, med 
sjukvården, då räcker inte arbetssvenskan bara (120 Skolverket). 

 
Detta synsätt har i större utsträckning präglat styrdokumenten för SFI. Det finns en 

koppling i detta synsätt till skrivningen om medborgerliga rättigheter och skyldighe-

ter. I den tidigare versionen av CÖK fanns också ett separat stycke om svenskunder-

visning och samhällsinformation. Språk ses här inte bara som ett funktionellt 

hjälpmedel i arbetet utan som en fråga om demokrati, jämlikhet och social delaktighet 

i samhället.  

 

4.6. Sammanfattande analys 

Den centrala överenskommelsen har varit en plattform och en gemensam strategi att 

påverka den lokala introduktionsverksamheten från central myndighetsnivå. Som 

strategi knyter den an till de arbetssätt och påverkansstrategier som använts i förhand-

lingarna om mottagande. Här har dock flera olika perspektiv, som bottnar i olika styr-

logiker och normer för hur introduktionen ska bedrivas, mötts på den centrala nivån.  

På den centrala nivån ges uttryck för framförallt två olika perspektiv på överens-

kommelsens funktion och hur samordningen ska ske mellan de centrala myndigheter-

na. Det ena är ett mer horisontellt och övergripande perspektiv som framförallt 

företräds av Integrationsverket, men även av Myndigheten för Skolutveckling. Detta 

perspektiv var det som låg till grund när strategin lanserades. Överenskommelsen 

hade under dessa år karaktären av att tongivande myndigheter på integrationsområdet 
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tillsammans ger övergripande riktlinjer för den lokala introduktionsverksamheten. 

Detta kan beskrivas som ett slags mjuk normgivning från den centrala nivån, både 

vad gäller innehåll och i viss mån form för den lokala verksamheten.  

Ett annat perspektiv som framförallt företräds av myndigheterna vars organisation 

sträcker sig ner till lokal nivå är att se överenskommelsen som ett åtagande för den 

egna myndigheten och att andra förväntas göra motsvarande åtaganden. För Migra-

tionsverket handlar det om att tydliggöra ansvarsfördelning och att kunna relatera 

åtagandet till sina uppdrag. På AMS handlar det om att kunna sortera in överens-

kommelsen som en naturlig del i målstyrningen. Detta perspektiv medför att den egna 

rollen blir ”perifer” om man inte har tydliga uppdrag eller mål kopplade till överens-

kommelsen, då man främst fokuserar på vad den egna myndigheten ska göra för åta-

ganden, snarare än helheten. I den senaste revideringen driver framförallt 

Migrationsverket igenom att detta synsätt får genomslag i dokumentet. Styrningen 

gentemot lokal nivå handlar därmed inte så mycket om att ge vägledning om innehåll 

utan att föregå med gott exempel och att visa upp en form som andra förväntas ta 

efter. 

Perspektiven på samordning implicerar olika typer av horisontella relationer. En 

mer flexibel och interaktiv relation ställs mot en mer formalistisk där organisations-

gränserna upprätthålls. Den senare har främst slagit igenom för hur interaktionen har 

skett på central myndighetsnivå. Den utgör ett slags legal-byråkratisk lämplighetslo-

gik, eller möjligen en ”revisionslogik” (jfr Lindvert 2006), för interaktionen med 

andra där informationsutbyte, att stämma av, informera sig om varandras uppdrag och 

definiera ansvarsområden är legitima former för utbyte, men att däremot att gå in och 

ha åsikter om en annan myndighets interna verksamhet eller att styra frågor in i andra 

myndigheter är mer problematiskt. Dessa normer och vad som uppfattas som lämpligt 

beteende i relationen med andra konstruerar nätverkets sociala relationer och vägleder 

interaktionen. 

När det gäller att förmedla en normativ grund för introduktionen är överenskom-

melsen framförallt i linje med den generella betoningen på arbete och arbetslinjen i 

integrationspolitiken både i Sverige och på den europeiska nivån. Arbetslinjen inne-

bär mer konkret att de riktade åtgärderna ska individualiseras genom att en rad olika 

alternativ tillhandhålls på den lokala nivån genom flera organisationer som parallellt 

tillhandahåller service. Dessa aktörer är främst offentliga men det kan även handla 

om frivilligorganisationer som erbjuder mentorskap och liknande. Insatserna ska vara 

fokuserade på den första tiden och kräver en motprestation genom ett aktivt deltagan-

de, att den enskilde är delaktig och gör informerade val. Ett alternativt perspektiv som 

framförallt skolmyndigheterna framhåller är att den personliga utvecklingen beaktas i 

utbildningen och att introduktionen inte bara syftar på arbetsliv utan att kunna ta del 

av samhället i stort. 
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5. Anpassning och samordning på lokal nivå 
 

 

5.1. Inledning 

Aktörerna på lokal nivå som arbetar med introduktion och riktade åtgärder för nyan-

lända invandrare har att förhålla sig till normer och förväntningar om hur verksamhe-

ten bör bedrivas, idéer om parallellitet, tidiga insatser, individualisering och 

arbetslinjen, men även normer om att visa sig solidarisk vad gäller mottagande. Dessa 

idéer om hur introduktionen ska bedrivas bygger på en uppsättning relativt enkla och 

klara principer, men det finns även aspekter som rymmer en motsägelsefullhet, som 

exempelvis arbetslinjen kontra den individuella utvecklingen, ska fokus ligga på in-

troduktion i arbetsliv eller samhällsliv? Den centrala överenskommelsen är en form 

av normgivning gentemot den lokala nivån och ett utryck för en mer riktad strategi att 

påverka och sätta ramar för verksamheten här. Förutom att ge vissa riktlinjer för hur 

verksamheten bör bedrivas förmedlar den en form för hur den lokala samordningen 

ska struktureras. 

Det här kapitlet handlar om hur aktörerna på den lokala nivån har förhållit sig till 

och tagit till sig den här strategin. Har styrningen förmågan att påverka organisering-

en av introduktionen och dess normativa grund? Harmonierar de externa normerna 

med de perspektiv och problemuppfattningar som finns här eller är det en annan upp-

sättning normer och rutiner som styr i den konkreta verksamheten? Mer konkret är vi 

intresserade av att beskriva den organisatoriska kontexten för mottagande och intro-

duktion i de två kommunerna, att undersöka hur samordningen sker mellan de berör-

da parterna och i vilken mån det är arbetslinjens principer om parallella insatser, eget 

ansvar och individualiserade insatser med fokus på sysselsättning som vägleder i det 

lokala introduktionsprogrammet. 

 

5.2. Växjö: organisation och överenskommelsearbete 

Växjö är en större stad i Kronobergs län. Samtliga kommuner i länet har en uppdate-

rad lokal överenskommelse. Växjö har under de senaste åren haft ett relativt stort 

mottagande och har skrivit avtal enligt förfrågan, men mottagandet har ofta blivit 

större (se kap. 3). De som kommer till kommunen har i regel kommit via EBO eller 

på egen hand bosatt sig i kommunen efter uppehållstillstånd. Valet av kommuner 

baserades (i första hand) på två faktorer: kommunal organisation och aktivitet i det 

formella överenskommelsearbetet. Växjö framstod genom bl.a. en genomgång av 

informationen på hemsidan som en relativt traditionell kommun vad gäller förvaltning 

och organisation. I detta avsnitt behandlas dessa två aspekter mer ingående utifrån 
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intervjupersonernas beskrivningar av den organisatoriska kontexten för arbetet med 

flyktingmottagande och introduktion och arbetet med överenskommelsedokumentet.  

 

Introduktion och kommunal organisation 
Växjö kommun har en organisation med nämnder och förvaltning. Flyktingmottagan-

de och introduktion har traditionellt sett legat under socialtjänsten men verksamheten 

har flyttat runt bland olika nämnder. Efter reformen om lokalt flyktingmottagande 

1985 fanns ett delat ansvar mellan informationsnämnden och socialnämnden för dessa 

frågor. Under en period fanns en invandrarnämnd som tillsammans med socialnämn-

den hade ansvaret. Ett tag rapporterade man även till bostadsnämnden. Under 2000-

talet har två organisationsreformer genomförts som båda handlat om att slå ihop soci-

altjänst och arbetsmarknadsfrågor, i syfte att betona arbetslinjen och sedan ytterligare 

betona arbetslinjen. 2003 bröts socialtjänsten upp och introduktion och ekonomiskt 

bistånd flyttades över till arbetsmarknadsenheten och låg under en tid direkt under 

kommunstyrelsen.   Efter valet 2006 slog den nya borgerliga majoriteten ihop hela 

socialtjänsten med arbetsmarknadsenheten och en ny nämnd med motsvarande för-

valtning skapades under namnet Arbete och Välfärd. Från politiskt håll beskrivs att 

reformen hade ett tydligt symboliskt och ideologiskt motiv, arbetslinjen definieras i 

kontrast till omhändertagande, eller som det uttrycks i citatet nedan en ”socialtjänst-

linje”, som man vill tona ner: 
 
Helt enkelt det att vi vill markera att det är arbetslinjen som ska gälla i kommunen och inte så 
att säga socialtjänstlinjen […]och då tycker inte vi det är rimligt att så fort en människa har 
problem med utanförskap eller arbetslöshet så ska man inte i första hand hamna på en social-
förvaltning, utan man ska hamna på en förvaltning som ger möjligheter för arbete och utbild-
ning och sådana saker. Det är en liten ideologisk tanke bakom det här, det är arbete och 
välfärd helt enkelt. Vi ska arbeta med välfärd och arbete och sedan så ska missbruk och eko-
nomiskt bistånd vara ingredienser där, men det ska inte vara förstagrejen (213 Växjö kom-
mun). 
 

I intervjuerna på förvaltningen beskrivs dock själva organisationsstrukturen som rela-

tivt traditionell, det som möjligen sticker ut är den senaste organisationsförändringen 

där hela socialtjänsten slogs ihop med kommunens sysselsättningsåtgärder, vanligare 

är att endast delar av denna (t.ex. introduktionen) bryts ut. 
 
Kommunen är ganska traditionell tror jag, det är ju vår förvaltning som i någon mening är lite 
nytänkande. Annars har vi en rätt så klassisk förvaltningsuppbyggnad som består av hårda och 
mjuka. […] Man kan ju säga att vi är nog en sektion som svarar för traditionell socialtjänst, 
alltså alla de delar som ryms inom individ- och familjeomsorg. Till det finns det ett antal verk-
tyg som vi tror är verkningsfulla gentemot de grupper som vi jobbar med. Och lägger man det 
i samma organisation så tror vi att målet för förvaltningen lättare uppfylls, och målet är då nå-
gon sorts sammanhängande paraply där vi ska applicera arbetslinjen. […] Så på något sätt en 
verktygslåda som ska kunna rymmas i samma organisation som syftar till att de vi jobbar med 
ska rustas för att så snabbt som möjligt komma vidare i egen försörjning (201 Växjö kom-
mun).  
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Arbetslinjen är ett begrepp som nämns ofta i intervjuerna och den har kommit att 

successivt betonas genom organisationsförändringarna. Introduktionen sammanfördes 

med arbetsmarknadsenheten redan i den första reformen och det var den reformen 

som hade störst betydelse för arbetet på introduktionsenheten, där arbetet med intro-

duktion och mottagande bedrivs: 
 
Den stora förändringen var ju när arbetsmarknadsenheten gick ihop med socialen, det var ju 
en stor, stor förändring… att det blev en stor förvaltning, att man skulle jobba på andra sätt att 
man skulle tänka om. (MQ: På vilket sätt skulle man tänka om?) Alltså, att tänka om: mer att 
socialbidraget skulle omvandlas till att bli lön, att tänka om så att det så snabbt som möjligt 
skulle bli arbete, alltså den här arbetslinjetanken kom igång då mycket mer och planterades på 
något sätt som ett mål. Ekonomiskt bistånd skulle bort så mycket som möjligt och man skulle 
fokusera på att hitta lösningar och så, mycket mer för de här personerna. Det tror jag var det 
stora som kom in, att man började prata om arbetslinjen, alla ska arbeta mot samma mål (205 
Växjö kommun). 
 

Även om det har varit många omorganiseringar beskriver man samtidigt på introduk-

tionsenheten att man har fått arbeta ganska fritt och inte berörts så mycket av dessa 

förändringar. 
 
Det är lite grann sådana här politiskt heta potatisar som gör att man måste hålla på och flytta 
runt men vi har jobbat med vår linje och det är aldrig någon som egentligen har efterfrågat vad 
vi har gjort. De har kunnat tjafsa däruppe sedan har vi jobbat fram vår modell att arbeta efter i 
ganska lugn och ro på tjänstemannaplanet, så kan man väl säga att det har gått till (202 Växjö 
kommun).  
 

Man beskriver att det finns få direktkontakter med politiker, detta kan vara ett uttryck 

för ointresse, men mångfaldsfrågor generellt har fått en hel del uppmärksamhet cent-

ralt på kommunen. I viss mån tycks det vara utryck för en ganska traditionell hierarki:  
 
Om man ska gå så högt som till politiker så kan man tycka ibland att det finns inte så stort in-
tresse att se vad vi gör här: hur ser det ut i verkligheten, eller så, men de kanske tittar uppifrån 
och ner på oss i något annat sammanhang som inte vi vet om, men direktkontakten är inte 
så… jag har träffat politiker här en eller två gånger under fem år. Då kan man ju undra, vad 
vet de? Sedan har vi ju givetvis chefer som rapporterar: via vår chef till förvaltningschefen till 
nämnden. Så, så går det ju, men just direktkontakten… (205 Växjö kommun). 
 

I termer av förvaltningsmodeller finns det också en möjlig koppling till vad som har 

benämnts den professionella förvaltningsmodellen (Rothstein 2001). Arbetet med 

flyktingar och introduktion bygger på en stark kunskapsbas som finns ute på förvalt-

ningen, delvis med koppling till socialtjänsten (jfr Soininen 1992), men också en kun-

skap om målgruppen och hur det är att arbeta med denna. Frågan är komplex och man 

är ”specialister” på just detta område och det kan vara så att man på högre nivåer helt 

enkelt inte vet exakt hur verksamheten borde bedrivas och därför lämnas den till pro-

fessionens försorg: 
 
Jag tycker att vi är specialister här och det tycker jag att det borde vara på af också, som bara 
jobbade med nyanlända, sedan att man skulle ha ganska fria händer att utforma efter hand då 
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liksom, för det är det man gör hela tiden, man hittar nya saker och utvecklar i den lilla skalan 
(202 Växjö kommun). 
 
Jag känner att det här är ett område där det finns så mycket okunskap och tyvärr lite ointresse, 
det är kanske därför vi har haft rätt fritt därför att det kanske inte finns någon som känner att 
de kan säga till oss hur vi ska göra vårt arbete, därför att man kanske inte vet (206 Växjö 
kommun). 
 

I det övre citatet jämförs den egna situationen med arbetsförmedlingen som man öns-

kar kunde arbeta i en liknande friare roll med fokus på målgruppen. Att man har kun-

nat arbeta mer fritt relateras i andra beskrivningar också till att detta område, i 

jämförelse med exempelvis socialtjänsten, är mer befriat från ett rigoröst regelverk.  

På central nivå i kommunen bedrivs ett mer övergripande integrations- och mång-

faldsarbete som endast är löst kopplat till introduktionsverksamheten. Detta bedrevs 

först i en integrationskommitté med politiker och centralt placerade tjänstemän som 

främst arbetar med planering, strategi och mer övergripande frågor nära kommunled-

ningen. Man arbetade bl.a. med demokratifrågor, mångfaldsfrågor kopplat till rekry-

tering och personal och med att kommunen skulle ställa upp med praktikplatser. Dess 

förre ordförande uttrycker dock en frustration över bristen på mandat att bestämma 

och att man var beroende av förvaltningarnas goda vilja att anpassa sig eller ställa 

upp:  
 
För mig blev det lite för övergripande och flummigt medan det finns de som är alldeles läm-
pade för det och som bedriver den här mer ideologiska, övergripande politiken. […] Vi hade 
ju inga mandat, vi hade liksom inga mandat att bestämma någonting utan det var ändå upp till 
de enskilda nämndernas och förvaltningarnas goda vilja sedan och då hände det ingenting 
(214 Växjö kommun). 
 

Få förvaltningar ställde exempelvis upp med praktikplatser. Det här övergripande 

påverkansarbetet (som har vissa likheter med Integrationsverkets roll) möter på för-

valtningen den mer konkreta verksamheten: 
 
[D]et är i mångt och mycket en policy… alltså de har ingen direkt produktion, de jobbar inte 
mot enskilda som vi gör utan de jobbar med mål och visionsdokument, möten. De har två 
tjänstemän och det går ju åt ganska mycket till att serva politiken också, så att det är egentli-
gen helt olika, vi producerar verksamhet för grupperna och de producerar… och det är jättebra 
för det ger ju tyngd och status åt våra verksamheter, men de jobbar inte operativt, så kan man 
säga (201 Växjö kommun). 
 

 Efter valet 2006 har de övergripande frågorna flyttats över till ett mångfaldsutskott 

som också har till uppgift att arbeta med övergripande planer, program och policydo-

kument. 

 

Regional och lokal överenskommelse som form för samverkan 
Kronobergs län är det enda länet i landet där det har det funnits lokala överenskom-

melser i samtliga kommuner. Revideringar och arbete med dokumentet har skett kon-
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tinuerligt sedan strategin anammades ett par år efter att den centrala lanserades. An-

svaret för att driva detta arbete på regional nivå har legat på Länsarbetsnämnden 

(LAN). Detta varierar mellan olika län och i vissa fall har det framförallt varit Läns-

styrelsen som varit drivande. Olika typer av möten, utbildningar, studieresor och kon-

ferenser är också ett inslag på regional nivå, där framförallt kommunförbundet har 

varit drivande. Arbetet med de lokala överenskommelserna startades upp genom att 

anordna en gemensam framtidverkstad, en kreativ workshop för ”brainstorming” 

kring olika teman, idéer och problemområden. I Växjö hade man redan en form för 

samverkan mellan arbetsförmedling och kommun och det var denna man byggde vi-

dare på när den centrala överenskommelsen lanserades. 
 
Det kom väl lite påbud uppifrån tror jag, den nationella överenskommelsen först. Då var det ju 
så att man drog igång här i kommunen. Alla kommuner i Kronobergs län tror jag gjorde det 
och satte igång och träffades och så. Men jag kan ju säga att vi jobbade mycket på det sättet 
innan så vi bara… försökte befästa lite: såhär vill vi att det ska vara ungefär (202 Växjö kom-
mun). 
 
Den [centrala överenskommelsen] gav ju legitimitet till vårt arbete som fanns på ett papper 
men som inte hade någon status egentligen. Men i och med att det fördes över i LÖK-
dokumentet så var det ju helt plötsligt som att det fick en annan tyngd, även om vi inte kunde 
märka att det i vårt arbetssätt i vardagsarbetet blev så stor förändring egentligen, så fick det 
större värde… det sättet vi jobbade på blev ju sanktionerat, godkänt och dokumenterat och 
alltihop det här som har betydelse (209 Arbetsförmedlingen). 
 

Ett existerande samarbete ”ompaketerades” till överenskommelsens form. I det andra 

citatet beskrivs att den lokala överenskommelsen på ett annat sätt än det tidigare mer 

informella samarbetet kunde ge legitimitet åt den lokala verksamheten och samverkan 

eftersom detta dokument hade en annan status. Att själva överenskommelsen på cen-

tral nivå finns och att det är just de här parterna beskrivs av en intervjuperson ge 

mandatet för det lokala arbetet, men den har däremot inte givit några exakta riktlinjer 

(vilket syftar på den senaste revideringen): 
 
Inte i konkret form men den har ju gett utrymmet för att man ska samverka och så länge det 
finns, att vi ska samverka så måste vi ju på lokal nivå samverka. (MQ: Att den finns?) Att den 
finns, det är mandatet och att det är de här parterna, på den nivån (212 Migrationsverket).  
 

Undertecknande parter i Växjö var arbetsförmedlingen, kommunen och Migrations-

verket. Vid revideringen 2007 anslöt även Landstinget i Kronoberg. Man har hela 

tiden haft diskussioner om att föra in fler parter, inte minst från näringslivet och dess 

lokala organisationer, men de har inte varit beredda att ingå i en mer formaliserad 

samverkan: 
 
[V]i har ju funderat på om det skulle vara fler, det vi har pratat mycket om är ju då att få med 
företagen och nu är det så att företagen de vill ju inte gå in och skriva några dokument, de har 
ju den gemensamma policyn, men däremot så är det inte så att de inte vill samverka, men inte 
på ett så formaliserat sätt (209 Arbetsförmedlingen). 
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Överenskommelsen har hela tiden haft formen av ett slags metodbeskrivning för hur 

samverkan ska ske mellan parterna och som specificerar de olika aktörernas åtagan-

den, dels under asyltiden, dels under introduktionen, Den reviderade CÖK:en från 

2006 låg därför i linje med den form man hade lokalt och när den lokala överens-

kommelsen reviderades 2007 följde man exemplet med separata bilagor för varje 

myndighet som specificerade åtaganden. I enlighet med den centrala betonas arbete, 

tidiga insatser och individualisering i den lokala överenskommelsen: 
 
Överenskommelsen syftar till att stärka och tydliggöra samverkan mellan berörda myndighe-
ter och organisationer på lokal nivå i arbetet med tidiga introduktionsinsatser för nyanlända 
invandrare. De integrationspolitiska sysselsättningsmålen ska syfta till en snabb etablering, 
ökad sysselsättningsgrad och arbete i nivå med den egna kompetensen. Ett individuellt per-
spektiv skall läggas på insatserna och hänsyn skall tas till varje individs erfarenheter, målsätt-
ningar och behov (Växjö kommun m.fl. 2007, s. 1). 
 

Den specificerar sedan ett antal konkreta områden man ska samverka kring. Dessa 

beskrivningar är detaljerade och det finns inte utrymme här för att beskriva alla detal-

jer. Övergripande handlar det som rör asyltiden om organiserad sysselsättning och att 

Migrationsverket och arbetsförmedlingen samverkar kring tidig kartläggning, konsul-

tation inför kommunplacering och råd och utbyte kring praktik under asyltiden. Under 

introduktionen handlar det främst om samverkan mellan kommun och arbetsförmed-

lingen med fokus på de delar som rör arbete och utbildning. Det handlar om inskriv-

ning på arbetsförmedlingen, validering, att arbetsförmedlingen ger information och 

upprättar en handlingsplan i tidigt skede och tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska 

program för dem ”som står till arbetsmarknadens förfogande” (vilket indikerar att 

detta är i ett senare skede i introduktionen eller efter introduktionstidens slut). För 

kommunen handlar det om att tillhandahålla språk- och yrkespraktik parallellt med 

individuellt anpassad sfi och att upprätta en individuell introduktionsplan. Överens-

kommelsen berör även överförandet av information och att handlingsplaner ska vara 

samstämmiga. Det nämns även att en meritportfölj där information kan samlas är 

under utarbetning. En del projekt där bl.a. vissa frivilligorganisationer är involverade 

nämns också. Detta ligger relativt väl i linje med hur man på central nivå beskrev att 

arbetslinjen ska genomföras i introduktionen och innehållsmässigt i linje med den 

mer övergripande version av överenskommelsen som gällt under största delen av ti-

den. 

På kommunen beskrivs att samverkan har blivit mer formaliserad med tiden och 

att man tidigare hade mer informella möten i en större grupp. 
 
Det är mer formellt nu kan jag säga, mycket tydligare med dagordning. Men jag vet inte om 
resultaten är bättre, det kan jag inte säga… i samverkan, men det är mer formaliserat kan jag 
se (202 Växjö kommun). 
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Samarbetet har uteslutande involverat tjänstemannanivån och främst legat på personer 

nära verksamheten att driva även om dokumentet formellt beslutats på en högre nivå. 

Förutom arbetet med dokumentet som har angett ansvarsområden och beskrivit ruti-

ner, har utbytet mellan aktörerna ofta handlat om enskilda ärenden på handläggarnivå, 

att få information och stämma av.  

Genom att överenskommelsearbetet drivits via LAN på regional nivå som i sin tur 

givit ansvaret att driva det lokala arbetet till arbetsförmedlingarna har det i viss mån 

sorterats in under en hierarkisk myndighetsstruktur. Överenskommelsearbetet kan 

hållas igång genom att arbetsförmedlingskontoren får i uppdrag att driva arbetet: 
 
En tanke som har funnits är ju att det ska finnas en struktur eller vad man ska säga som gör att 
LÖKarna blir gjorda. Det är ju liksom där arbetet sker, det är ju på den lokala nivån. Det står 
ju en del i RÖKen om när LÖKarna ska vara klara och att vi har träffat kommunrepresentanter 
på våra RÖK-möten för att kolla hur arbete går och pusha på lite och ser till så att de inte 
glömmer bort det här. Och att det är af tjänsterna som ska ha ansvaret för det här (208 Länsar-
betsnämnden). 
 
Ja rent konkret så har vi fungerat lite som myndighetsperspektiv, att utifrån den regionala 
överenskommelsen ska ni göra era lokala överenskommelser och agera utifrån den. Så lite att 
peka med hela handen skulle jag väl säga. Men vi har bjudit in dem, en kommun till varje träff 
för att ha en kommunikation, de får berätta vad de gör specifikt till de här mötena vi har 
ibland, så då har vi ju en viss kommunikation och då försöker man tala om och hjälpa, vad det 
är som är fel och om vi kan hjälpa till med något ur vårt perspektiv etc. (207 Länsstyrelsen). 
 

Den regionala överenskommelsen ger en del konkreta direktiv till hur arbetet ska ske 

lokalt, exempelvis hur ofta man bör träffas och när revideringar senast ska ske. Man 

har också följt upp det lokala arbetet och vid möten har representanter för den lokala 

nivån fått komma och redovisa sitt arbete. Betoningen på ansvarsfördelning i den 

reviderade centrala överenskommelsen tycks å ena sidan passa in relativt bra här, men 

som en form av styrning blir den problematisk eftersom den förväntas ge ett slags 

direktiv som på regional nivå skall omvandlas till regionala direktiv för det lokala 

arbetet. Eftersom denna överenskommelse inte gav särskilt mycket vägledning är det 

svårt att använda den på detta sätt. 
 
Vi har utgått från centrala överenskommelsen men den har inte varit till mycket hjälp för den 
är alldeles för flummig och otydlig, vi hade ju önskat att den hade varit lite mer specifik så vi 
kunde vara lite mer specifika mot LÖK:arna då istället. För det går ju i tre steg, centrala, sedan 
regionala och de ska rätta sig efter det regionala i det lokala överenskommelsearbetet (207 
Länsstyrelsen). 
 
Det var ju helt annan struktur, vi tyckte ju att det var lite knepigt det här att varje myndighet 
hade sin snutt, att det verkade inte samverkan över det utan en uppdelning istället för samver-
kan (208 Länsarbetsnämnden). 
 

I det andra citatet beskrivs även att överenskommelsen inte längre signalerade sam-

verkan utan uppdelning. Med tanke på att AMV varit den kanske mest drivande par-

ten i Kronoberg kunde man möjligen ha väntat sig en större betoning av kvantitativa 
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mål vad gäller arbetet med målgruppen, men det har mer fokuserats på själva myn-

dighetsprocesserna. 

 

5.3. Växjö: samordning och arbetslinje i den lokala verksamheten? 

Överenskommelsearbetet i Växjö har i både form och innehåll anpassats utifrån den 

centrala överenskommelsen, men konkretiserats mot den lokala verksamheten vilket 

är helt i linje med intentionerna. Betoningen ligger på arbetslinjen i överenskommel-

sen och de delar som har med arbete och utbildning att göra. Det har också funnits en 

intern normbildningsprocess på kommunen att betona arbetslinjen i socialtjänst och 

arbetsmarknadsfrågor genom organisationsreformer, direktiv och övergripande poli-

cydokument. Utgör då arbetslinjen, med dess fokus på parallella insatser, individuali-

sering, eget ansvar och arbetsmarknadsåtgärder, en normativ grund för ett samordnat 

introduktionsprogram i kommunen?  

 

Arbetslinjen som normativ grund? 
För Migrationsverkets arbete handlar arbetslinjen främst om att ta tillvara asyltiden 

och förbereda individen inför ett eventuellt uppehållstillstånd med svenskundervis-

ning, eventuellt praktik och även arbete. Detta bedrivs inom den organiserade syssel-

sättningen. På central nivå beskrevs en svår avvägningsfråga mellan det s.k. 

återvändandeperspektivet och att satsa på att ordna aktiviteter för de asylsökande, inte 

minst som en resursfråga. Detta återkommer i beskrivningar på lokal nivå, där man 

konkret måste brottas med dessa perspektiv i det dagliga arbetet: 
 
Migrationsverket är ju en väntan på att antingen åka hem eller stanna kvar, den bilden har du 
från början med en person och man vet ju inte exakt hur det blir, man kan ju ana, man lär sig 
efter erfarenheter, aha det här kanske skulle kunna bli PUT då kanske man satsar lite mer på 
jobb och så. Då kanske man kan satsa på att kombinera svenska med en praktik för att träna 
upp svenskan och kunna söka ett jobb senare. Återvändandearbetet ligger ju alltid och gror i 
bakhuvudet någonstans, att det kan bli… så man måste alltid ta med det i alla diskussioner i 
hela processen, att om det skulle bli så att du inte får ett uppehållstillstånd så kanske du kan 
använda det här när du kommer hem (212 Migrationsverket). 
 

I botten finns här en vilja att inte ge individen falska förhoppningar, möjligheten till 

avslag måste alltid finnas med i diskussionen och beaktas när det gäller att skaffa 

praktik och annan sysselsättning.  

På arbetsförmedlingen ligger fokus av ganska naturliga skäl på arbete och man 

beskriver detta också i termer av arbetslinjen. Målet är att man så snabbt som möjligt 

ska komma ut i arbete: 
 
Vi jobbar ju alltid utifrån arbetslinjen. Man kan ju säga att grundtanken är: hur når den här 
personen ett arbete så fort som möjligt? – så man inte gör det för omständligt. Det tar ganska 
lång tid, men så är det ju, det är klart, det är en ny kultur många gånger och språket, men vi 
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har det som ledstjärna givetvis, så snabbt så möjligt ut i arbete, ta vara på var och ens förut-
sättningar (210 Arbetsförmedlingen). 
 

Betoningen på parallella insatser, som är en del av arbetslinjen i introduktionen, där 

arbetsförmedlingen engageras på ett tidigt stadium har dock varit svår att leva upp till. 

Man har verkat för detta centralt på AMS men lokalt menar man fortfarande att det är 

först när man har nått C- eller D-nivå på SFI som man kan bli föremål för ett aktivt 

matchningsarbete eller de arbetsmarknadsåtgärder som arbetsförmedlingen tillhanda-

håller. Detta kan handla om praktik eller utbildning där syftet måste vara att man di-

rekt efter ska kunna komma i fråga för ett jobb, med andra ord att man står till 

arbetsmarknadens förfogande för att kvalificera sig för dessa åtgärder. 
 
Alltså centralt, på AMS, så tror de att arbetsförmedlingarna arbetar med alla flyktingar tidigt 
vilket man inte gör, man måste vänta in språket därför att det är jättesvårt att få tag i en ar-
betsgivare som tar emot någon som inte kan prata språket (211 Arbetsförmedlingen). 
 
Vi har ju lite olika uppdrag när man jobbar på olika myndigheter och det är ju inte alltid att 
uppdragen är förenliga. T.ex. detta med när ska man skrivas in på arbetsförmedlingen? Kom-
munen vill ju givetvis att man ska vara inskriven så fort som möjligt, när man kommer till 
kommunen ifall det kommer något program någon gång i framtiden som skulle stödja detta 
medan vi då inte är intresserade av att skriva in personer som inte beräknas stå till arbets-
marknadens förfogande under de närmaste åren. För vi kan inte låta bara en person vara regi-
strerad och inte göra någonting för det tillåter inte vårt verk (209 Arbetsförmedlingen). 
 

Även inskrivning på arbetsförmedlingen har med denna bedömning att göra och 

kommunen vill skriva in så fort som möjligt eftersom vissa program kräver en viss 

inskrivningstid för att man ska komma i åtanke. Detta är rutiner som med tiden insti-

tutionaliserats i den lokala verksamheten och de bygger på erfarenheter och uppfatt-

ningar om att ”vänta in” språket för att det ska vara möjligt att rikta åtgärder som 

leder till arbete och att de individer man möter ibland har mycket som inte har klarats 

ut innan man kommer till arbetsförmedlingen. Att agera i enlighet med resultatstyr-

ningen innebär här att de som skrivs in i systemet bör vara redo att ta ett arbete för att 

underlätta den kvantitativa måluppfyllnaden. Detta gör att arbetsförmedlingen är be-

roende av att kommunens SFI-verksamhet leder till att man snabbt lär sig språket för 

att man ska kunna komma in i ett tidigt skede. 

På kommunen betonas att man arbetar för att skapa parallella insatser och att 

kombinera praktik och SFI. Det handlar dock i huvudsak om den verksamhet som 

bedrivs i kommunens regi. Individualisering och att ha ett öppet förhållningssätt till 

individen nämns också ofta i intervjuerna. Det används i en vid mening om att se 

individens olika behov, det kan handa om såväl sysselsättnings- som hälsorelaterade 

aspekter. I jämförelser med arbetsförmedlingen beskrivs att man har ett större hel-

hetsperspektiv på individen och också ett större helhetsansvar. 
 
Ibland har jag känt att vi har lite olika mål för verksamheterna. För arbetsförmedlingen så är 
det nog viktigt det här med det kortsiktiga, att snabbt komma ut i jobb och tjäna egna pengar, 
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medan vi… det är ju självklart att det är vårt mål också att folk ska bli självförsörjande och 
kunna klara sig själva, men jag tror ändå att vi ger lite mer utrymme än af, för att man försö-
ker se det långsiktigt också. De ska ju klara sig hela livet i Sverige, det kan ju vara så att nå-
gon siktar in sig på en bransch där han eller hon kanske kan få halvtidjobb eller att man ser att 
det inte finns någon framtid i den branschen, varför inte satsa då på något som håller i läng-
den. Där har jag märkt ibland i samarbete med arbetsförmedlingen att vi har olika synsätt, det 
är på något sätt viktigast för dem att folk ska ut i arbete, vad det är spelar inte så stor roll, hur 
länge de kommer att arbeta spelar inte så stor roll, men de ska ut så fort som möjligt (203 
Växjö kommun). 
 

Kommunens roll i relation till arbetsförmedlingens uppfattas som friare med mer be-

toning på helheten och långsiktigheten, medan arbetsförmedlingen beskrivs som 

starkt styrd ovanifrån vilket kan innebära snabba prioritetsförändringar och att det är 

fokus på kvantitativa mål för arbetet (vilket inte är fallet på kommunen). I botten lig-

ger också att man har svårt att snabbt få de nyanlända att uppnå kriterierna och att 

man i sin verksamhet har många individer som ligger långt därifrån. På introduk-

tionsenheten beskriver man att arbetet endast till viss del är direkt kopplat till syssel-

sättning och att det inte endast är denna del man identifierar sig med: 
 
Vi tänker mycket att det är det här med sysselsättning som definierar vad vi gör, men vi hjäl-
per personen med nästan allting från början, i och med att de själva inte vet vad som gäller 
och hur det fungerar. Det blir ju ofta att man måste förklara och ta kontakten själv (206 Växjö 
kommun).  
 
Alltså uppåt sett tror man ju det att man kommer hit i ett blåställ med hammaren i bakfickan 
ungefär och det är bara att börja jobba, men så är det inte med flyktingar (202 Växjö kom-
mun). 
 

Man måste hantera en mängd olika sociala, praktiska och hälsorelaterade aspekter för 

en målgrupp med stora variationer vad gäller behov, förutsättningar, yrkesbakgrund 

och hälsotillstånd. Betoningen av arbete och arbetslinjen på högre nivåer står åtmin-

stone delvis i kontrast till de problembilder och erfarenheter som utvecklats här i den 

lokala verksamheten. Till introduktionsenheten kommer alla nyanlända och det är inte 

ovanligt att individer mår psykiskt såväl som fysiskt dåligt. Att ibland möta personer i 

ett psykotiskt tillstånd beskrivs som något som kan vara påfrestande och ta energi och 

fokus från annat som kanske är mindre pressande eller akut. Samtidigt är det långa 

väntetider till flyktingpsykiatrin. Samhälleliga problem som i huvudsak ligger utanför 

introduktionsenhetens påverkansmöjligheter blir här konkreta i det dagliga arbetet 

och måste hanteras. Det kan handla om bostadssituationen, att man inte kan påverka 

bosättningen, segregation, ohälsa eller negativa attityder i samhället, vilket man 

ibland stöter på när man arbetar med att få fram praktikplatser. Det kan också handla 

om ärenden som faller mellan stolarna, exempelvis personer med en komplicerad 

juridisk status vad gäller uppehållstillstånd som detta citat avser:  
 
De kan inte vara under introduktion, socialtjänsten kanske inte tar dem. Vi kan inte bara sluta 
att ge dem pengar för barnkonventionen. Ingen talar om för oss hur vi ska göra och vi frågar 
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och ingen vet. Vi får hitta på själva och sedan får vi någonstans stå där och kunna säga att jag 
har gjort fel men det finns inget rätt att göra heller. […] det är jättesvåra frågor, etiska frågor 
som verkligen behövdes… och det tror jag skulle vara över hela EU, hur man ska göra egent-
ligen, men verkligen i hela Sverige. Här sitter varje kommun och liksom löser sina problem 
(202 Växjö kommun). 
 

Det beskrivs en känsla av att vara den som i sista hand täcker upp och tvingas laga 

efter läge när andra myndigheter inte kan ta emot eller svara på frågor om hur man 

ska göra i komplicerade fall. Bristen på vägledning i vissa frågor som mer berör de 

mer praktiska, sociala och hälsoinriktade aspekterna gör också att man måste utveckla 

en egen kunskapsbas och rutiner utifrån de problem man stöter på i det dagliga arbe-

tet.  

För alla parter innebär det ökade mottagandet också svårigheter för att fokusera 

på den första tiden i och med en ökad arbetsbelastning, begränsade resurser och åt-

gärder och utbildningsplatser att tillhandahålla. Tids- och resursbrist beskrivs i vissa 

intervjuer också begränsa utrymmet för utvecklingsarbete och samverkan. 

 

Ett gemensamt program? 
Även om arbetslinjen har haft ett inflytande i de berörda organisationernas verksam-

het och för arbetsförmedlingen är helt central så går det knappast att tala om en 

gemensam normativ grund över organisationsgränserna för hur introduktionen ska 

bedrivas. Detta speglar också hur verksamheten bedrivs rent konkret, man arbetar i 

högre utsträckning separat.  

Generellt sett har det funnits svårigheter med informationsöverföring mellan 

myndigheterna. Det handlar dels om information via bosättningsunderlag till kommu-

nen, men också den information kommunen för vidare till arbetsförmedlingen. Detta 

har till viss del att göra med sekretesslagstiftningen. Som konsekvens av detta gör alla 

myndigheter sin egen kartläggning:  
 
Alltså pratar du med Migrationsverket så säger de att de för över all information till kommu-
nen, pratar du med kommunen så säger de att de inte får någon information från Migrations-
verket. Pratar du med arbetsförmedlingen så säger de där: hur kommer det sig att vi måste 
börja på att utreda en gång till. […] Det är klart att det måste vara jättejobbigt för människor 
att berätta samma sak hela tiden men jag får ingen information på de här människorna som vi 
har här så jag har inte en susning om vad de har gjort innan eller vad som har gåtts igenom ti-
digare (211 Arbetsförmedlingen). 
 

Man har inlett försök med meritportfölj där sekretessen kan hanteras genom att den 

enskilde själv tar med sig informationen, men detta hade vid tiden för intervjuerna 

inte fått något större genomslag, utan gamla vanor och rutiner hade bestått.  

Även när det gäller individuella handlingsplaner upprättar varje myndighet en 

egen och i vissa fall flera som i bästa fall är samordnade med varandra. Introduk-

tionsplanen som för introduktionen borde vara ett slags samlat dokument är kommu-
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nens plan, men här förs även in aktiviteter som sker utanför kommunens regi, som 

exempelvis inskrivning på arbetsförmedlingen.  

Kommunens och arbetsförmedlingens insatser har i regel kommit efter varandra. 

Kommunens verksamhet berör en rad olika områden. Inledningsvis hjälper man den 

nyanlände med en rad praktiska detaljer, skola för barnen, registrering i olika system, 

söka bidrag och kontakter med exempelvis läkare eller Migrationsverket för dem som 

väntar på anknytningar. Principen är att man går introduktionen på heltid och man får 

introduktionsersättning när man följer en introduktionsplan som man upprättar till-

sammans med sin handläggare. Halva tiden går man på SFI och den andra halvan 

ägnas åt praktik. Denna praktik är dock av olika slag och avpassas beroende på 

språkkunskaper. Som en första nivå finns språkträning där man deltar i en datastuga, 

man gör studiebesök, museibesök och liknande. Nästa steg är språkpraktik där man är 

ute på en arbetsplats i första hand för att lära sig språket bättre. Denna arbetsplats har 

inte nödvändigtvis någon koppling till individens yrke. Som ett tredje steg finns ar-

betspraktik som mer ska syfta till ett jobb och i detta läge kan arbetsförmedlingen 

ibland komma in i bilden. Kommunen driver också ett par projekt som riktar sig till 

lågutbildade kvinnor och syftar till att de ska komma ut i samhället mer. Man har 

exempelvis en kombinerad dagis- och SFI-verksamhet.  

Arbetsförmedlingen kommer sedan in i ett senare skede med sina arbetsmark-

nadsåtgärder. Växjö var dock vid tiden för studien med i Arbetsmarknadsverkets för-

söksverksamhet som syftade till att arbetsförmedlingen skulle komma in i ett tidigare 

skede i introduktionen. Detta har också skett för den grupp av nyanlända som tagits ut 

till projektet, de handläggare på arbetsförmedlingen som arbetat inom projektet har 

haft färre ärenden och mer resurser, exempelvis till att köpa in utbildningar med tolk. 

Arbetsförmedlingen har stått för den andra halvan av individens introduktion, vid 

sidan av SFI, vilket kommunen normalt sett gör själva och har egna praktiksamordna-

re för att lösa. Projektet innebär att det har kommit in mer resurser för målgruppen 

och givit en viss lättnad för kommunens arbete. Det har dock något paradoxalt resul-

terat i att arbetsförmedlingen har byggt upp en liknande verksamhet som kommunen. 

Man har märkt att det tar tid för de nyanlända att lära sig språket och skaffat in lik-

nande ”prataktiviteter” som kommunen i form av datastuga etc. 
 
Ibland kan det helt enkelt bara vara så att man måste gå in och informera om hur samhället 
fungerar, kulturella skillnader, alltså hela den här biten för att de som vi får, börjar jobba med, 
som jag ser det, har inte landat i Sverige, man håller på att vänta på sina familjer, man håller 
på med en massa sådana saker så egentligen har de inte hunnit sätta ner foten här… ja så upp-
lever ju vi det ofta att det är mycket, mycket problem runt omkring som inte har klarats ut 
ännu. [---] Så det här med att regeringen tror att det bara är att sätta folk i jobb, så är det inte 
(211 Arbetsförmedlingen).  
 

Man har dragit liknande slutsatser som kommunen om att det tar tid att lära sig språ-

ket och ordna med allt runtomkring. Pressen att prestera inom projektet gör dock att 
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man söker aktivt, och något okonventionellt, efter möjligheter för invandrarna att få 

använda sin svenska: 
 
Men vi samarbetar med allt, vi drar i allt som vi bara kan och lite till. Nu diskuterar vi med 
PRO t ex att de en eller två dagar i veckan sitter och fikar med folk bara för att få prata. Alltså 
vi är ute överallt och försöker. Alltså vi har ju 1 år på oss och kan man inte språket någonting 
så måste vi få i gång språket väldigt, väldigt fort. Och ibland inriktar vi oss bara på att man 
ska bli så kommunikativ så att man kan gå ut till en arbetsgivare och det tror jag inte de hade 
tänkt på från början (211 Arbetsförmedlingen). 
 

Det finns både i den reguljära verksamheten och i projektet ett kontinuerligt samarbe-

te och utbyte mellan handläggarna på arbetsförmedlingen och kommunen kring en-

skilda fall, så i den meningen har man aldrig arbetat separat.  
 
Ja vi jobbar bra med arbetsförmedlingen och jag tycker att vi har gjort det i många, många år 
men vi har ju inte samma syn på vilka grupper som ska prioriteras, och det är ju det här med 
att vara anställningsbar och stå till förfogande. Utan idag jobbar ju arbetsförmedlingen i högre 
utsträckning själva och man jobbar med coachning och då är det ju lätt att man jobbar fram-
gångsrikt med dem som står lite närmare arbetsmarknaden och den andra gruppen som vi 
samverkar kring där händer det kanske inte så mycket från förmedlingens sida utan dem får vi 
själva ta hand om (201 Växjö kommun).  
 
Ja, allting där sker parallellt, precis som vårt, men sedan har de ju sett att de kan ju inte jobba 
med alla så de har ju skaffat sig liknande verksamheter som vi, datastuga och pratställen och 
sådant (202 Växjö kommun). 
 

Det som däremot har skett är att kommunen byggt upp egna funktioner för arbets-

marknadsåtgärder för att rikta åtgärder till dem som arbetsförmedlingen inte kan ta 

emot (jfr Statskontoret 2006a). Projektet har i sin tur inneburit att arbetsförmedlingen 

utvecklat liknande funktioner som kommunen. Det handlar numera mer om separata 

strukturer för ungefär samma typ av verksamhet.  

Snarare än att handla om ett gemensamt introduktionsprogram tycks det handla 

om flera, till varandra kopplade program som de olika parterna står för. Introduktio-

nen som program betraktat är (projektet undantaget) främst kommunens eget pro-

gram. Introduktionsplanen används av kommunen och introduktionsersättningen är 

kopplad hit.27 Man bedriver olika aktiviteter parallellt, men i kommunens regi.28 Sys-

selsättningsrelaterade insatser är en viktig del men knappast den enda. Den normativa 

grund eller programlogik som utvecklas lokalt och som är direkt knuten till introduk-

tionen har därmed ett större fokus på sociala, praktiska och hälsorelaterade aspekter 

än vad exempelvis överenskommelsen ger vid handen. Denna grund utgår främst från 

erfarenhet, inarbetade rutiner och normer som utvecklats i det praktiska arbetet med 

                                                 
27 Även om det i vissa fall görs överenskommelser om att man får gå på arbetsförmedlingens akti-
viteter samtidigt som man har introduktionsersättning, detta är helt och hållet fallet när det handlar 
om försöksverksamheten. 
28 I viss mån finns även frivilligorganisationer med, exempelvis Röda Korset som bedrivit lots-
verksamhet, läxhjälp för barn och liknande.  
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flyktingmottagande och introduktion. Inspiration och idéer kommer också från utby-

ten, konferenser och nätverk med andra introduktionsverksamheter runt om i landet. 

 

5.4. Västerås: organisation och överenskommelsearbete 

Västerås har också haft ett relativt stort mottagande som uteslutande kommer från 

eget boende. Man har bedrivit ett aktivt överenskommelsearbete och detsamma gäller 

för den regionala nivån i Västmanlands län. Liksom Växjö är staden ett slags region-

centrum i länet. Den kommunala organisationen bygger sedan mitten av 90-talet på 

en beställar-utförarmodell och den interna styrningen bygger i större utsträckning på 

mål och resultat. Introduktion och flyktingmottagande ligger numera under den 

kommunala utförarorganisationen för vård, omsorg, utbildning och socialtjänst.   

 

Introduktion och kommunal organisation 
På den kommunala utförarorganisationen för ”mjuka” tjänster, proAros, slås man av 

användningen av begrepp och fraser som för tankarna till den privata företagsvärlden, 

dock främst på lednings- och chefsnivå. Detta är också en del av en medveten strategi 

att förändra organisationens kultur och självbild. Visionen är att gå från bilden av en 

traditionell förvaltning till en modern kunskapsorganisation: 
 
[V]i har en ambition att göra en förflyttning från förvaltningsorganisation till en modern kun-
skapsorganisation och det är en hög ambition, den kräver mycket av oss och den måste prägla 
vår kultur också och det innebär att vi ska kunna… hur får man till innovationskraft i en 
kommunal organisation? […] vi måste använda den kompetens som finns därför att vi kom-
mer att konkurrensutsättas och det är klart att i det läget så behöver ju vi öka upp flexibilitet, 
innovation, ja allt det där som handlar om att ta sig an ett jobb på ytterligare nya sätt som vi 
ännu inte vet idag hur de kommer att se ut exakt. Och det påverkar oss förstås, konkurrensen 
på så sätt triggar oss att bryta mönster och så och det kommer att påverka vår kultur (301 Väs-
terås stad). 
 
[I]dag påminner ProAros nästan mer om ett kommunalt bolag som levererar skola och vård 
och omsorg och påminner mera om energiföretaget än vad vi gör en klassisk förvaltning. Och 
vi pratar mycket i vår retorik också nu, att om vi ska klara den här konkurrensen så behöver 
vi, vår logik, vårt sätt att fungera, vårt sätt att styra måste gå från en traditionell förvaltning, 
hur man styr en förvaltning, väldigt hierarkiskt och befattningsbeskrivningar och riktlinjer till 
tänkandet i en modern kunskapsorganisation, alltså lite mer av hur det funkar i ett tjänsteföre-
tag. Om inte vi gör den förflyttningen då finns inte vi kvar menar jag (305 Västerås stad). 
 

På ledningsnivå beskrivs behovet av en förskjutning i den egna kulturen och självbil-

den mot företagsvärldens ideal, från förvaltningsorganisationens. Att vara utsatt för 

privat konkurrens är en del av denna självbild: att organisationen måste vara innova-

tiv, anpassningsbar och förändringsinriktad gentemot sin omgivning för att kunna stå 

sig i jämförelsen med andra. I Västerås har privat konkurrens introducerats på vissa 
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av proAros verksamhetsområden, främst inom vård och skola.29 Detta innebär att 

förvaltningen helt plötsligt kan bli av med delar av sin verksamhet om man förlorar 

kontrakt till privata företag. Det medför också ett större behov av att visa upp och 

kommunicera den egna organisationens arbete och visioner utåt eftersom man blir 

ifrågasatt, bedömd och utvärderad. 
 
Vi behöver tydligare berätta om vad vi når för resultat, ha transparens i det på ett mycket, 
mycket bättre sätt än vi har idag, visa på det, marknadsföra det. För vi gör väldigt mycket gott 
jobb men där behöver vi bli mycket, mycket bättre på att synliggöra. Vi är ganska bra på att 
leta goda exempel och försöka hitta spår av förbättringar och så där, men när vi väl tar oss an 
det, att vi också blir bättre på att fira framgången, där har inte vi den kulturen på samma sätt 
som kanske andra organisationer, jag vet inte, men vi bör bli bättre på det i alla fall.[…] Och 
också för att kunna attrahera folk, vem vill bli kommunalarbetare och tycka att det är ett roligt 
och spännande jobb, så då behöver vi också synas och märkas och delta i samhällsdebatt o s v, 
mer aktivt, inte bara när det är någon kritik som riktas mot oss utan också när vi vill visa upp 
någonting, så det jobbar vi faktiskt med just nu också (301 Västerås stad).  
 

Beställar-utförarorganisationen introducerades i början på 90-talet i Västerås och till 

skillnad från många andra kommuner där detta koncept mer var en ”fluga” (se Røvik 

2000) har modellen fått fäste i kommunen och behållits. Verksamheten ute på förval-

tingen beställs av beställarnämnden som i vissa fall även kan upphandla tjänsterna 

från privata aktörer. På vissa områden är dock konkurrensutsättning inte möjlig då en 

del av myndighetsutövningen bedrivs ute på utförarenheterna (exempelvis utbetal-

ningar av introduktionsersättning). Modellen syftar, i enlighet med NPM, till att sepa-

rera politiskt beslutsfattande från det administrativa genomförandet, att byta 

detaljreglering mot mål- och resultatstyrning via kontrakt och att skapa ett utrymme 

för flexibilitet och innovativitet för utförarna. Gränsen mellan beställare och utförare 

kan dock i vissa fall vara svår att upprätthålla vilket frågan om myndighetsutövningen 

aktualiserar. Det sker också ömsesidiga utbyten mellan beställare och utförare kring 

frågor som introduktionen, där principal – agentrelationen i inte speglar det sociala 

samspelet. Situationen uppstår ibland att utföraren identifierar behov, möjligheter 

eller problem som inte beställaren har beaktat i sin beställning, vilket kan leda till att 

man underifrån verkar för en omformulering av beställningen. Man måste med andra 

ord i vissa fall be om att få något beställt för att kunna göra det man vill. Att man ute i 

det lokala arbetet vet mer om verksamhetens förutsättningar än de som sätter direkti-

ven är generellt sett inte ovanligt och flyktingmottagande och introduktion bygger 

även i Västerås på en stark kunskapsbas som finns ute på enheten. 

På 80-talet var flyktingmottagandet i Västerås knutet till socialförvaltningen, men 

i samband med reformen av det statliga ersättningssystemet för flyktingmottagandet 

1991 fördes frågan över från socialtjänsten till Invandrarbyrån som hade en egen 

nämnd, Invandrarnämnden. 1996 flyttades verksamheten tillbaka till socialtjänsten 

                                                 
29 Vid tiden för studien fanns det även planer på att börja upphandla SFI hos privata utbildnings-
anordnare. 
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som då hade bytt namn till Individ- och familjeomsorg. Introduktionsersättningen 

som ersatte socialbidraget infördes i slutet på 90-talet och då beslutades samtidigt att 

flyktingmottagandet skulle bli en egen enhet inom proAros, som skapats några år 

tidigare i enlighet med beställar-utförarkonceptet. Att föra tillbaka frågan till social-

tjänsten innebar att dessa aspekter betonades, men därefter har man velat betona ar-

betslinjen genom att göra introduktionen till en egen enhet och samlokalisera den med 

SFI: 
 
[V]i försöker även att få Integrationsenheten att inte tänka att de ingår i en förvaltning utan att 
de också är en modern kunskapsorganisation, ett tjänsteföretag med alla de ingredienserna 
som är där. […] Och jag skulle vilja säga, om jag försöker tänka några år tillbaka så tror jag 
att vi går mer och mer mot att tänka utbildning – arbete – självständighet än att tänka att det är 
människor som behöver stöd eller behöver hjälp eller det är synd om. Och det är väl i och för 
sig en mental förändring som har skett i hela samhället också. […] den första markeringen var 
ju att vi flyttade ju ut… från att man satt t o m på sysselsättning och försörjning, alltså man 
markerade väldigt tydlig det här, att det var en social verksamhet och att det var pengar man 
betalade ut, till att man nu sitter tillsammans med SFI. Då gör man en annan markering också, 
både för medarbetarna men också för dem vi möter: jaha det är liksom en slags mottagning 
med skola och fokus på arbete och praktik som jag har kommit till i Sverige, jag har inte 
kommit till en kurativ socialtjänst (305 Västerås stad) 
 

Organisationsförändringen syftade till att skicka signaler både till enheten och till 

flyktingen om att introduktionen handlar om utbildning och arbete. På Integrations-

enheten är det inte samma företagsinspirerade terminologi som gäller, men organisa-

tionsmodellen har ändå betydelse, bl.a. genom att man tecknar avtal direkt med 

beställarna. Detta innebär att ekonomi-, personal- och resultatansvaret är delegerat till 

enhetsnivån. Mål- och resultatstyrningen tillämpas och det finns kvantitativa effekt-

mål för verksamheten vad gäller sysselsättning efter introduktionstidens slut och att 

man ska nå olika mål i utbildningen. Man använder sig även av brukarenkäter och 

NKI (nöjd-kund-index) för att mäta erfarenheter av bemötande. Målen betonar de 

delar som rör sysselsättning och på liknande sätt som i Växjö upplevs en förskjutning 

mot arbetslinjen och att individen ska ta eget ansvar: 
 
Från då jag började från allra första början så har det väl gått från hjälp till eget ansvar, men så 
tror jag hela sociala världen har ändrat sig, att man tittar mer på att bygga upp den egna män-
niskans resurser och kanske inte göra åt folk utan visa hur man ska göra. Sedan kanske man 
måste göra åt några ändå för att de inte har kapacitet eller så, men som ett allmänt synsätt så 
tycker jag att det har gått från ett hjälpande och stöttande till att mer bli en som pushar på (303 
Västerås stad). 
 

Introduktionen ligger alltjämt under motsvarigheten till socialförvaltning och social-

nämnd30 i Västerås, men här liksom på andra platser i landet har det funnits planer på 

att lägga in introduktionen under en gemensam arbetsmarknads- och utbildnings-

nämnd. I viss likhet med Växjö bedrivs även ett mer övergripande policyarbete cent-
                                                 
30 Eftersom introduktionen sträcker sig över flera områden har det varit flera nämnder som upp-
handlat verksamhet av Introduktionsenheten, exempelvis Utbildningsnämnden vad gäller SFI. 
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ralt i kommunen, på Stadsledningskontoret, som handlar om mångfalds- och integra-

tionsfrågor. 

 

Regional och lokal överenskommelse som form för samverkan 
Det har bedrivits ett aktivt överenskommelsearbete både på den regionala nivån och i 

de flesta kommunerna. Västerås var först ut med att skriva en överenskommelse, även 

före den regionala. 
 
När CÖK:en kom så tyckte jag ändå att jag fick ett papper i handen som jag liksom kunde 
sticka under näsan på arbetsförmedlingen och Migrationsverket och så – det här är förvänt-
ningarna. Och det var så det började. Och sedan tyckte vi väl alla att det är lite flummigt och 
ännu flummigare blev det efter revideringen, det tyckte jag var en jättebesvikelse för jag tänk-
te att man hade kunnat bli tydligare och det som hände var att man bara blev flummigare allt-
så. (MQ: 2006 alltså?) Ja revideringen då, för innan skrev man ju allt i ett sedan kom ju AMS 
och Skolverket med bilagor och då blev det ju bara flummigt plus att ingen tog något ansvar 
tyckte jag (302 Västerås stad). 
 

Överenskommelsen konkretiserade förväntningarna på den lokala nivån, inte minst på 

de statliga myndigheterna. Den reviderade överenskommelsen beskrivs dock här som 

flummigare än den tidiga, som visserligen var vag men mer signalerade samverkan. 

Överenskommelsen har dock bidragit till att lyfta frågans status på dagordningen, 

men detta har också berott på en politisk kraftsamling och en betoning av den för 

kommunen viktiga målstyrningen på området: 
 
Alltså jag kan säga att jag har haft jättemycket hjälp av den centrala överenskommelsen för att 
få igång den här samverkan mellan myndigheterna. Sedan, 2004 tog kommunfullmäktige i 
Västerås ett beslut, […] dels om de här 250 praktikplatserna, dels att vi också fick ett mål på 
oss att öka andelen ute i sysselsättning med 2 % per år och samtidigt sa man att Västerås stad 
skulle öka antalet tillsvidareanställda med annan bakgrund från 11 till 13 %. Och på något sätt 
så hände det något i kommunen, i och med att man lyfte den här frågan och ända upp på högs-
ta politikernivå så fick det också ett helt annat tryck i hela kommunen, i februari varje år så 
hade en kille ett uppdrag att återrapportera de här målen till fullmäktige under 2005, 2006, 
2007. Det fick ett otroligt genomslag på integrationsfrågorna generellt i kommunen som vi har 
haft jättemycket nytta av också (302 Västerås stad). 
 

Det har inte funnits några skarpa gränser mellan den regionala och lokala nivån i Väs-

terås, exempelvis är Västerås stad representerad i den regionala överenskommelsen 

och i vissa fall deltar samma personer i båda dessa forum. Länsstyrelsen har varit den 

mest drivande parten regionalt. Övriga parter är Länsarbetsnämnden, kommunför-

bundet, Migrationsverket och landstinget. Man har även försökt få med Försäkrings-

kassan, men detta har hittills inte lyckats i någon större utsträckning. Även 

näringslivets organisationer nämns som önskvärda parter, men här har man inte heller 

nått hela vägen fram. Både på Migrationsverket och inom AMV kommer påbud in-

ternt om att delta i överenskommelsearbetet. För Migrationsverket har det varit lite 

olika bud när det gäller i vilken utsträckning man ska engagera sig. Arbetsmarknads-

verkets representanter på regional och lokal nivå beskriver att arbetsförmedlingens 
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engagemang har förtydligats genom de nya verksamhetsmålen som mer specifikt 

ringar in målgruppen nyanlända: 
 
Och sedan också att vi har verksamhetsmål kopplade till gruppen, det känns verkligen som att 
man bryr sig och riktar uppmärksamheten på hur duktiga vi är på det här, det sporrar ju natur-
ligtvis oss också. Vi förstår att det är någonting som är viktigt och att vi har någonting att 
mäta, att jämföra med (309 Länsarbetsnämnden). 
 

Arbetet på regional nivå har varit interaktivt och man har lagt mycket kraft på att föra 

dialog med varandra och skapa en samsyn mellan de olika myndigheterna. Beskriv-

ningarna av samarbetet är att det inledningsvis fanns mycket låsningar och fokus på 

pengar och ansvarsfördelning, men att man har gått mot en öppnare dialog och mer 

samförstånd. Samtidigt är RÖK-dokumentet relativt detaljerat vad gäller åtaganden 

för de olika parterna och rekommendationer för hur det lokala samarbetet ska bedri-

vas och vilka parter som ska engageras. I beskrivningarna av samarbetet talar man 

mycket om parallellitet, individualisering och fokus på arbete och det man vill kom-

ma ifrån beskrivs i termer av ett en-sak-i-taget-tänkande. 
 
Det känns som att vi har kommit mycket mer till någon sorts samsyn om att det viktigaste av 
allt är ju att vi måste försöka korta den här tiden, det begrepp vi nu använder, från nyanländ 
till nyanställd och att det är ett annat samförstånd och att det tog något år, några år, innan vi 
började se den här tydliga vinsten med parallella insatser för att det var mycket lättare så länge 
vi pratade om en sak i taget, vem som tog kostnaden, vem som hade ansvaret, vem som gjorde 
jobbet. Det blev svårare när vi började prata om att saker ska ske parallellt. Men det behövde 
ta sin tid, för just själva arbetet, det här processandet, diskussionerna, det var ju ändå viktigt. 
[…] Jag hörde ju i andra län där, man var ganska snabba med att få fram sina dokument men 
hade inte pratat med varandra tillräckligt mycket. Så jag tror ändå att det var en viktig tid det 
här och att det fick ta tid (309 Länsarbetsnämnden). 
 

Gentemot kommunerna har man arbetat för att de lokala dokumenten ska hållas le-

vande, man har genomfört utvärderingar och inför en revidering 2005 var man själva 

ute och träffade de berörda parterna i kommunerna för att föra dialog och hämta in 

synpunkter och erfarenheter. Man har även bjudit in representanter för de lokala sam-

arbetena till konferenser och liknande, inte minst för att stimulera till erfarenhetsutby-

ten: 
 
Ja, jag tror att det är klart inspirerande och det märker vi när vi har kallat till, då man bjuder in 
de som jobbar konkret med det här ute i kommunerna, att det har varit väldigt uppskattat när 
man har dagar för erfarenhetsutbyte och man kallar in för det visar ju också en uppskattning 
av deras jobb på något sätt, när vi tar hit föreläsare och så. Det vill jag nog påstå. Man får en 
identitet genom att spegla sig med andra och se att ”jaha, ni gör också så”, ”javisst är det ett 
problem” och sedan hoppas jag att de fortsätter kontakta varandra även efteråt, som inte vi vet 
om då kanske. Inte minst för att sprida goda exempel (307 Länsstyrelsen). 
 

Den regionala överenskommelsen och det nätverk som knyts till den kan förutom 

konkreta idéer innebära ett slags statushöjning av arbetet och att en gemensam identi-

tet utvecklas bland dem som arbetar med samma frågor i olika kommuner. Samtidigt 
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som man i dialogen har arbetat för och enligt intervjupersonerna uppnått ett slags 

samsyn har processerna lokalt och i de egna organisationerna varit tröga. Det finns en 

medveten strategi om att involvera många, inte minst de som arbetar på handläggar-

nivå för att ytterst stimulera direkta utbyten på den nivån då man har uppmärksammat 

att diskussionerna och pratet på högre nivå inte nödvändigtvis speglar det som händer 

ute på enheterna: 
 
Det är strukturer och traditioner som man inte rubbar på hur lätt som helst och där kan vi ju 
också se, när vi har pratat på högre politisk eller tjänstemannanivå också så kan man uttrycka 
det på ett visst sätt men sedan när vi kommer ner till handläggare, SFI-lärare och så, då finns 
det en annan vilja och där har vi fått försöka att också ta initiativ till att, vi har haft bl.a. ett par 
stora konferenser där vi har försökt få in hela, både från högre nivå till handläggare, vi kände 
att vi har fått ta någon form av initiativ för att öka förståelsen mellan de här (309 Länsarbets-
nämnden).  
 

Även i den lokala överenskommelsegruppen i Västerås har man etablerat ett nära 

samarbete och en samsyn kring arbetslinjen. Man har haft ett kontinuerligt utbyte i 

samverkansgruppen och haft möten så ofta som varannan månad. Representanterna 

har varit enhetschefer, vilket har inneburit att man har haft beslutsmandat och kunnat 

fatta beslut ”vid sittande bord”, som en person uttrycker det. Detta speglar också att 

samverkan har haft en relativt hög status i kommunen. Själva överenskommelsedo-

kumentet motsvarar i grova drag beskrivningen av Växjös, det handlar om att fokuse-

ra på arbete och att arbetsförmedlingen och Migrationsverket ska komma in på ett 

tidigare stadium. Även asylsökande nämns här som en målgrupp när det gäller arbete 

och självförsörjning. Man är också något mer detaljerad när det gäller mål och näm-

ner att man ska ”följa upp samverkan samt sprida erfarenheter om tidigare vidtagna 

åtgärder” (Västerås stad 2006). På lokal nivå är de underskrivande parterna Integra-

tionsenheten, Komvux, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Landstinget. Det 

nämns även att Försäkringskassan ska delta vid möten för att utröna ett eventuellt 

framtida åtagande.  

 

5.5. Västerås: samordning och arbetslinje i den lokala verksamhe-
ten? 

Även i Västerås har man anpassat den lokala överenskommelsen efter den regionala 

och centrala och man betonar arbetslinjen starkt. Man har både på regional och lokal 

nivå arbetat för att skapa en samsyn och har tillsynes kommit långt i sin samverkan i 

den meningen. På samma sätt som med beskrivningen av Växjö går vi här in något 

mer i detalj på det lokala samarbetet och arbetslinjens innebörd här. 
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Arbetslinjen som normativ grund? 
I Västerås har ett nära samarbete utvecklats mellan kommunen, arbetsförmedlingen 

och Migrationsverket och kanske allra mest mellan de personer som ingår i den ge-

mensamma samverkansgruppen, som man istället för LÖK har döpt till LOK-gruppen 

för att beskriva dokumentet och samarbetet som en drivande kraft. Man har ägnat tid 

åt att skapa en gemensam målbild och att diskutera idéer och vad man vill göra med 

viss distans till vad som för stunden är praktiskt möjligt. AMV och i viss mån Migra-

tionsverket måste rätta sig efter förändrade direktiv ovanifrån, ändrade prioriteringar 

och resurstilldelning vilket gör att man i vissa lägen har svårt att binda sig. Allt för 

mycket fokus på ansvar och åtaganden kan därmed urholka förtroendet.  
 
Men sedan har vi satt av tid, tid för att resonera och tid för att informera och jag tror också 
väldigt mycket på det här att ha någon form av gemensamma mål. Så vi i den här gruppen, 
utan att vi har satt det på pränt, har hela tiden pratat om att målet är ju att individen ska få en 
så bra integration som möjligt så att han eller hon kommer ut i egen försörjning så fort som 
möjligt, alltså det har varit ledstjärnan hela tiden. Och sedan har vi också på ett mycket öppet 
och ärligt sätt informerat om både vad vi vill och vad vi kan, vill och kan är inte alltid samma 
sak, men det som är viktigast är det här ”villet” och är viljan god då kan man ha acceptans och 
förståelse för att man inte alltid kan utifrån olika situationer och saker som händer. Så det har 
varit en process (308 Arbetsförmedlingen). 
 
Vi har ett mål från nämnden, där vi ska ha, i år har det varit 80 % i arbete eller studier, eller 
lämplig sysselsättning står det också. Men vårt absoluta fokus är självförsörjning inom 2 år 
och då bygger vi en organisation och en struktur som vi tror ändå ska leda dit. Och det gör vi 
ihop med våra samverkanspartners. […] Jag tror att vi vill samma sak, att vi har samma mål, 
arbetsförmedlingen och vi har ju självklart samma mål, det har tagit lite längre tid att få med 
oss Komvux/SFI på banan så att säga, att verkligen se självförsörjning som målet, och de in-
förde yrkessvenskan för flera år sedan och då först började det komma. Men jag tror att vi har 
samma värderingar och vi tänker likadant, att vi har samma målbild (302 Västerås stad).  
 

Man nämner att det har funnits en god personkemi och att man har utvecklat en för-

ståelse för varandras roller i samverkansgruppen. I likhet med det regionala arbetet 

har man arbetat för att överföra denna samsyn till de egna organisationerna och sti-

mulera till utbyte på handläggarnivå, exempelvis genom att anordna gemensamma 

planeringsdagar.  

Arbete och sysselsättning beskrivs som det gemensamma målet och det samför-

stånd som har utvecklats bygger till stor del på arbetslinjen. Ett tecken på att arbets-

linjen, åtminstone i viss mån, har utvecklats till en gemensam norm för den lokala 

verksamheten är att den har givits en mer konkret innebörd. Betoningen på mål och 

resultat är något som dominerar både arbetsförmedlingen och Integrationsenheten och 

har varit en förenande egenskap hos organisationerna. En ambition man har för sam-

arbetet är att utveckla gemensamma mål och indikatorer och därmed driva samarbetet 

längre än de föreskrivna ramarna och ambitionerna. Man vill på så vis föra organisa-

tionerna närmare varandra.  
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Men vi hade tänkt gå ett steg längre så vi hade tänkt i den lokala överenskommelsen, och den 
ambitionen har vi kvar fortfarande, att målsätta vad vill vi uppnå, inte bara i form av att ar-
betsförmedlingens roll i integrationen är att tillhandahålla det och det eller att vi ska göra de 
här och de här insatserna, det ska också finnas med, men så hade vi som ambition också att 
göra gemensamma mål. Syftet med integrationen är att x antal nyanlända flyktingar ska gå ut i 
jobb, x antal ska gå vidare i fortsatta studier, ja den här typen av konkreta mål och för att på 
det sättet också tighta ihop och känna att det vi gör på arbetsförmedlingen och det vi gör på in-
tegrationsenheten det strävar mot samma gemensamma mål som vi själva har varit med och 
formulerat och tagit fram. […] Och målet handlar ju om att människor ska komma i jobb, det 
är egentligen syftet med hela integrationen. Och på det sättet är vår tanke i alla fall att vi ska 
kunna ytterligare tighta ihop organisationen (308 Arbetsförmedlingen). 
 

En annan idé för att konkretisera arbetslinjen, som har varit vägledande är samlokali-

sering. Också detta syftar till att medarbetare ska arbeta närmare varandra och stimu-

lera till utbyte. 
 
Vi tror på samlokalisering, inte bara samverkan för samverkan tar väldigt mycket tid men 
samlokaliserar man så finns man ju tillsammans allihop och då är det alltså Komvux/SFI och 
deras yrkessvenska tillsammans med arbetsförmedlingen och de har arbetsmarknadsinforma-
tion men också lite förberedande kartläggningar och inskrivningar och våra yrkeshandledare 
har praktikbiten och tanken var väl att de skulle göra gemensamma kartläggningar (302 Väs-
terås stad). 
 
För vi måste ju finnas med överallt i så fall och kan man ha någon form av gemensam dörr, en 
dörr in. Och då tänker jag att den här samlokaliseringen, både fysiskt men kanske också över 
den första tiden, att där finns vi med, där finns integrationsenheten med, där finns Sysselsätt-
ning och försörjning med, där finns SFI med och tillsammans gör man de här viktiga sakerna 
som man måste göra tidigt, man gör också den här nivåtestningen i svenska och man hittar 
vilket yrkesspår man går på och sedan går individen ut och gör det och sen sker kontakterna 
på ett annat sätt. Så att det är någon slags vision som vi jobbar mot, att hitta det här gemen-
samma både i tid och i rum (308 Arbetsförmedlingen). 
 
Alltså det här med samlokalisering tror jag är jätteviktigt, att det går i varandra på något vis 
och att det finns ett fritt tankesätt kring det hela ute i kommunerna, inte bara i Västerås då. Jag 
menar det är klart att det uppstår problem, vem ska betala vad och kan man göra så här, men 
ett fritt tänkande. Och jag tror att det är friare i kommunerna än vad det är inom statliga myn-
digheter för här är saker och ting ännu mer reglerade men kommunens nämnder kan ta beslut 
om, ja nu testar vi det här (310 Migrationsverket). 
 

Arbetslinjens ganska enkla principer om självförsörjning, parallellitet, fokus på den 

första tiden och eget ansvar har översatts till en mer konkret vision för det lokala ar-

betet som bygger på målstyrning, samlokalisering och ett kundorienterat förhållnings-

sätt till individen med en ”gemensam dörr in”.  

Trots detta fokus på arbetslinjen finns det, på samma sätt som i Växjö, en annan 

sida av introduktionen som handlar mer om sociala, praktiska och hälsorelaterade 

aspekter, och ligger närmare socialtjänstens verksamhet. Målgruppen för arbetslinjen 

är i första hand en frisk individ med möjlighet till aktivt deltagande, men det finns 

betydande grupper av både lågutbildade och personer med fysiska och psykiska be-

svär som faller utanför arbetslinjens ramar: 
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Flyktingarna har olika erfarenheter. Det finns flyktingar som har akademisk utbildning och 
har jobbat i sitt hemland och det går jättesnabbt att komma ut i samhället, man lär sig svenska, 
man lär sig strukturerna och man har ordning på sina papper så det är lätt att söka jobb och så. 
Det finns andra flyktingar som kanske har bott på landsbygden och är analfabeter. Där krävs 
det nästan mer än två år för att de ska kunna lära sig systemet, lära sig språket och komma vi-
dare. Och sedan finns det även flyktingar med upplevelser som kan lämna spår, traumatiska 
upplevelser eller andra psykiska problem där sjukdomen kommer före studier eller integratio-
nen. Det är viktigare att försöka få bukt med traumat innan man kan börja med andra delar 
(304 Västerås stad). 
 
Ja för en grupp så är det [arbetslinjen] jättebra för att inte passiviseras, men sedan så finns det 
en grupp till som egentligen faller utanför på ett sätt. De behöver så mycket mer, det kan 
handla om posttraumatiskt… som kanske skulle behöva lite mer anpassad, mycket mer anpas-
sad verksamhet, sysselsättningar. Där tycker jag att det finns en grupp som inte får någonting 
och då kommer de inte framåt. Den här andra gruppen tar sig framåt ändå egentligen. […] Jag 
tror att det går att få även den gruppen… men det finns inte så väl utvecklade möjligheter, 
utan det satsas på den friska gruppen och så vill man ha in alla i ”frisk-röret” och det är ju må-
let men då måste det finnas förutsättningar för att komma dit (303 Västerås stad). 
 

På introduktionen måste man utveckla egna rutiner och arbetssätt för att hantera dessa 

olika aspekter. Man arbetar dock inte isolerat, utan jämför sig mycket med andra och 

”tar av varandra och ger till varandra”. De personer som arbetar med flyktingmotta-

gande och introduktion ute i kommunerna deltar ofta i olika nätverk där man träffar 

andra med motsvarande arbetsuppgifter. Det handlar ibland om konferenser av den 

typ man har i RÖK-samarbetet, men även andra träffar runt om i landet och i vissa 

fall studiebesök i andra länder (detta gäller i högsta grad även Växjö och i Kronoberg 

där kommunförbundet är aktiva med att ordna konferenser och utbildningar). Här 

hittar man inspiration och idéer till de mer konkreta lösningarna, projekten och insat-

serna man utvecklar. Detta kan handla om sysselsättningsrelaterade verksamheter 

men också de mer socialt orienterade projekten och verksamhet som har med hälsa 

och rehabilitering att göra. Därför återkommer också samma typ av verksamhet i oli-

ka kommuner. I Västerås bedrivs exempelvis samma form av kombinerad SFI och 

dagis för lågutbildade kvinnor som i Växjö. I Västerås bedrivs även ett par projekt 

som riktar sig till traumatiserade barn där man bl.a. har anställt en barnmassör och 

man bedriver ett KBT-projekt tillsammans med en ridklubb. Ett annat projekt är att 

man har anställt en fritidsledare som arbetar med att engagera ungdomar i förenings-

aktivitet och idrott. 

Migrationsverket har varit relativt aktiva i samverkan och man är ganska långtgå-

ende vad gäller målen för asylsökande när det gäller arbete i den lokala överenskom-

melsen. Men även här beskrivs den svårighet man upplever med det dubbla uppdraget 

att både arbeta för integration under asyltiden och samtidigt beakta återvändandeper-

spektivet. 
 
[V]i lämnar ju dubbla budskap på något vis och jag vet att många asylsökande uppfattar det 
som dubbla budskap, att vi fixar svenska och praktik och en del får jobb[…]. Så plötsligt en 
dag säger vi att du har fått ett nej, definitivt nej, nu ska du hem. Och så kopplar vi in speciella 
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återvändarhandläggare som bara jobbar stenhårt med … Så vi har bjudit in dem med öppna 
armar och sedan är det… nej bara. Och det där har ju svängt också lite grand genom åren, jag 
har ju jobbat ganska länge med det här, att man ska integrera väldigt mycket, sedan en annan 
period; inte så mycket utan håll igen, du ska inte ge dem falska förhoppningar och så där. Och 
nu är det ju på väg igen att verkligen integrera, de ska ha jobb, som ju i sig är bra för dem 
själva, det är bra för Sverige att de är med och jobbar men återvändararbetet blir desto svårare 
för de blir så etablerade och det bildas opinion och kompisar och arbetskamrater blir förban-
nade för att vi skickar hem dem då när de har fått ett nej […] För nu i somras och i våras så 
har jag pratat med min chef om vad vi ska ta bort om vi inte hinner med, vi måste ta någon-
ting. Och då var det ju praktikplatser, alltså OS-biten. Men nu har det blivit ändring på det 
igen då, för nu är det ju arbetslinjen som gäller och då kan vi ju inte prioritera ner den biten. 
Utan då ska vi tuta och köra på, nu är det mer integration som gäller under asyltiden. Samti-
digt som vi måste prioritera återvändandet och så ska de ha sina pengar… Allting ska priorite-
ras. Så jag vet inte vad man ska prioritera bort längre. Så det blir lite konstigt (310 
Migrationsverket).  
 

Detta medför att den egna rollen i integrationsarbetet och i arbetslinjen blir komplice-

rad och något ambivalent. Även i Västerås man har exempelvis haft svårt att leva upp 

till målen om att samverka med arbetsförmedlingen under asyltiden. 

 

Ett gemensamt program? 
För en del av introduktionen har aktörerna i den lokala överenskommelsen (dock 

främst arbetsförmedlingen och kommunen) kunnat mötas kring ett slags normativ 

grund där arbetslinjen står i fokus och innebär ett samlokaliserat, målstyrt och kund-

orienterat arbetssätt. En samlokalisering med dessa parter lanserades också 2006 i 

projektform under namnet ”arbetslinjen”. Introduktionsenhetens yrkesvägledning och 

praktiksamordning förlades här och man har även arbetat med portfoliokartläggning 

(motsvarar meritpärm i Växjö). Komvux bedriver också verksamhet här och under 

senare år har man yrkesinriktat SFI:n. I komvux regi drivs även ett aktivitetsspår som 

är för dem som ännu inte är redo för praktik, eller kunnat beredas en praktikplats. 

Denna verksamhet är ett slags språkträning som i likhet med i Växjö innehåller sam-

hällsinformation, studiebesök, friskvård, datautbildning m.m. Västerås stad tillhanda-

håller 250 praktikplatser (språk- och yrkespraktik) och det finns även platser i privat 

regi. Arbetsförmedlingen har haft arbetsförmedlare på plats och genomfört arbets-

marknadsinformation, inskrivning på arbetsförmedlingen och liknande, men deras 

deltagande reducerades avsevärt i och med valet 2006 då resurserna minskade kraf-

tigt, samtidigt som omprioriteringar genomfördes. Projektets fulla intentioner har 

därmed inte nåtts och vid tiden för studien hade just arbetsförmedlingens deltagande i 

stort sett upphört. Ambitionen och viljan är dock att arbeta vidare med detta koncept.  

De gemensamma initiativen och att man har använt LOK-gruppen som en platt-

form för utvecklingsarbete indikerar att man också är beredda att sätta sina idéer i 

verket och att de arbetssätt man beskriver och förordar också är vägledande i det kon-

kreta handlandet. Sett till den konkreta verksamhet man tillhandahåller i introduk-

tionsprogrammet är det dock i huvudsak kommunen själv som bedriver 
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introduktionen. Här har dock Integrationsenheten och SFI börjat arbeta närmare var-

andra sedan man fysiskt placerades nära varandra. SFI bedrivs precis som i Växjö 

parallellt med praktik, men i kommunens regi. Upplägget för detta program är för 

övrigt nästan identiskt mellan de två kommunerna. Endast i undantagsfall kopplas 

arbetsförmedlingen in i ett tidigare skede under introduktionen. Överenskommelsens 

intentioner om parallella insatser, fokus på arbete och individuella insatser har även 

här i viss mån realiserats inom den kommunala verksamheten. De sysselsättningsrela-

terade delarna i introduktionen är dock även i Västerås bara en del av introduktions-

verksamheten som också handlar om de sociala, praktiska och hälsorelaterade 

delarna.   

 

5.6. Sammanfattande analys 

Urvalsstrategin har fallit relativt väl ut i den meningen att de två kommunerna repre-

senterar två olika organisatoriska kontexter för den kommunala introduktionsverk-

samheten. I Växjö har man arbetat på med en betydande kontinuitet trots 

organisationsförändringar i omgivningen. Man har kunnat arbeta relativt fritt, vilket 

delvis beror på att det inte finns ett mer omfattande regelverk för introduktionen och 

heller ingen stark målstyrning av verksamheten. I Västerås bedrivs arbetet inom en 

utåtriktad utförarorganisation som hämtar inspiration från företagsvärlden. Man för-

väntas arbeta innovativt, effektivt och omvärldsorienterat, vilket förstärks av den di-

rekta målstyrningen mot enhetsnivån. Konkurrensutsättning finns mer påtagligt 

närvarande i miljön, även om Introduktionsenheten inte är direkt föremål för detta 

eftersom man bedriver en del av myndighetsutövningen här. 

Fokus i studien ligger på styrningen av den lokala introduktionsverksamheten och 

inte på att bedöma de enskilda kommunernas verksamhet. Studien bygger på de loka-

la aktörernas egna berättelser och beskrivningar av verksamheten och inte en ingåen-

de granskning av denna. Det bör trots allt nämnas att introduktionsprogrammen i de 

två kommunerna tycks väl utbyggda i en jämförelse med de studier som ger över-

gripande beskrivningar av den lokala verksamheten, ofta baserat på enkäter (se t.ex. 

SOU 2003:75; Integrationsverket 2007b; 2007c). Detta är inte helt överraskande med 

tanke på att två av de mer aktiva kommunerna vad gäller överenskommelsen valdes. 

Det kan mycket väl finnas en korrelation mellan en jämförelsevis väl utbyggd intro-

duktion och aktivt överenskommelsearbete. Detta är dock inte detsamma som att säga 

att det ena leder till det andra. Syftet här har varit att mer konkret undersöka betydel-

sen av denna strategi och vilka möjligheter det finns att ackommodera idéer som pa-

rallellitet och arbetslinje i den lokala verksamheten.  

Den formella anpassningen till den centrala överenskommelsen har skett på något 

olika sätt, men i båda fallen inneburit en betoning av arbete, samverkan och tidiga 

insatser. I Växjö har arbetet delvis sorterats in under Arbetsmarknadsverkets hierar-
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kiska struktur, vilket har bidragit till att man har kunnat upprätthålla en kontinuitet i 

överenskommelsearbetet och även kunnat sprida det till samtliga kommuner i länet. 

Den lokala överenskommelsen blir ett uppdrag för arbetsförmedlingen och den cen-

trala ett slags direktiv som ska implementeras. En befintlig samverkansform som man 

hade lokalt i Växjö ompaketerades till överenskommelsens form för att höja statusen 

på den lokala samverkan. Samarbetet har handlat om att tydliggöra ansvar och att 

konkretisera rutiner för arbetet mellan aktörerna.  

I Västerås har gränsen mellan lokal och regional nivå delvis suddats ut då staden 

även deltar i den regionala överenskommelsen. Man har fokuserat på att skapa en 

samsyn och en gemensam målbild. Man beskriver också genomgående att en sådan 

har uppnåtts, vilket inte är fallet i Växjö. En samsyn med arbetslinjen i fokus har eta-

blerats lokalt i Västerås och den har genom ett slags översättning givits en mer kon-

kret innebörd som passar in i det lokala organisationstänkandet i termer av 

gemensamma indikatorer och mål, samlokalisering och kundfokus. Man har också 

tagit konkreta initiativ för att testa och utveckla denna modell i verksamheten, men 

resultaten har hittills varit begränsade, framförallt beroende på Arbetsmarknadsver-

kets snabbt förändrade förutsättningar. Resultatet ligger därmed i linje med antagan-

det om att denna form av styrning lättare kan få genomslag i mer 

förändringsorienterade kommuner. Man har i Västerås varit mer benägen att ta till sig 

strategin och omvandla den till något eget och också att prova detta i den egna verk-

samheten. Man är dock även mer mån om att kommunicera den formella bilden och 

man använder sig av symboler som ”arbetslinjen” på ett tydligare sätt för att beskriva 

verksamheten.  

När det gäller själva introduktionsprogrammet finns det stora likheter mellan de 

två kommunerna. I överenskommelserna ligger betoningen på arbete och parallella 

insatser med fokus på den första tiden. Som program betraktat är dock introduktionen 

i första hand kommunens program som i vissa avseenden samordnas med externa 

aktörer. Här har idéer om parallellitet och individualisering ackommoderats inom 

ramen för den kommunala verksamheten. Det är dock ett program som bara till en 

viss del är sysselsättningsorienterat. En stor del av introduktionen handlar om sociala, 

praktiska och hälsorelaterade insatser. Ett annat sätt att beskriva det är att det handlar 

om både arbete och omhändertagande, men eftersom de externa förväntningarna be-

tonar arbete och de två rent diskursivt har konstruerats som ett motsatspar är det vik-

tigare att betona arbete i den formella bilden som kommuniceras utåt. 

Överenskommelsen är en del i en sådan formell anpassning till de externa förvänt-

ningarna om effektiva, parallella och individualiserade åtgärder för sysselsättning. 

Samtidigt finns det en stark kunskapsbas som utvecklats i den lokala verksamheten 

med introduktion och flyktingmottagande. Detta område är komplext och berör olika 

delar av individens liv och samhällets olika funktioner. Man måste kunna hantera allt 

från praktiska problem som uppstår i ”gnisslet” mellan olika myndighetssystem, till 
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att möta personer med traumatiska upplevelser och att kunna hänvisa personer till 

yrken och utbildning, allt inom ramen för samma program. Man måste också hantera 

samhälleliga problem som ligger utanför den egna verksamhetens ramar så som seg-

regation, bostadsbrist och negativa attityder i samhället. Exempelvis kan behovet av 

att utveckla ”pratverksamheter” och olika sociala aktiviteter spegla en brist på mer 

spontana former av socialt samspel mellan olika språkgrupper ute i samhället, inter-

kulturella nätverk eller arbetsmöjligheter. Aktiviteter för lågutbildade kvinnor kan 

spegla en komplex jämställdhetsproblematik. Verksamheten innehåller komplicerade 

avvägningar om var gränsen för det offentligas roll går gentemot den enskilde, etiska 

avvägningar om bemötande och frågan om när säråtgärder är berättigade. De relativt 

enkla principerna om arbetslinje, parallella insatser med fokus på den första tiden ger 

inte vägledning i dessa mer komplexa avväganden och kan i viss mån stå i konflikt 

med lokala problembilder, åtminstone vad gäller vissa delar eller grupper i verksam-

heten (jfr Integrationsverket 2006a; 2007a).  

För att hantera detta utvecklas professionella normer och rutiner i det konkreta in-

troduktionsarbetet. Detta sker dock inte i isolering, tvärtom finns det betydande utby-

ten över kommungränser, genom nätverk, konferenser, gemensamma utbildningar 

och liknande forum. I båda kommunerna betonas viljan till utveckling, att hitta nya 

projekt, idéer och verksamheter och att detta är ett närmast outtömligt utvecklingsom-

råde. Programmens utformning är också mycket lika i de två kommunerna och i flera 

fall har man snappat upp liknande idéer och projekt. Det lokala flyktingmottagandet 

tycks närmast utgöra ett eget organisatoriskt fält (DiMaggio & Powell 1983), bestå-

ende av organisationer som arbetar med det praktiska genomförandet av introduktion 

och flyktingmottagning. Här formas professionella normer som kan ge vägledning till 

hur verksamheten ska utformas mer konkret och genom efterlikning kan konverge-

rande tendenser uppstå vad gäller verksamhetens innehåll. 
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6. Slutsatser och diskussion 
 

 

6.1. Ett samordnat mottagande? 

En mer hierarkisk form av styrning med lagreglering och tvingande åtgärder som 

obligatorisk introduktion och språktest blir allt vanligare i de europeiska staternas 

integrations- och flyktingpolitik. I Sverige däremot har en form av styrning baserad 

på förhandling, dialog och mjuk normgivning hittills dominerat i integrationspoliti-

kens riktade åtgärder. Det handlar om en form av ”governance” i den svenska flyk-

tingpolitiken, men snarare än en ny, spontant framväxande styrform för att möta 

välfärdsstatens utmaningar handlar det om ett komplext system som bibehållits sedan 

mitten på 80-talet och som har rötter längre bakåt i tiden än så. Detta system har över-

levt reforminitiativ och förändrade betingelser för att påverka mottagandet och format 

interaktionen mellan stat och kommun på detta område. Denna ömsesidiga eller hori-

sontella form av påverkan har också utgjort basen för utveckling av strategier för att 

påverka den lokala introduktionsverksamheten. Styrningen av den lokala introduk-

tionsverksamheten bygger varken på regelstyrning eller på målstyrning (annat än 

inom enskilda myndigheter som finns representerade lokalt, exempelvis arbetsför-

medlingen). Det handlar snarare om ett slags metastyrning som bygger på att sätta 

ramar, ge riktlinjer, incitament och resurser för lokala aktörer med en relativt stor 

formell frihet att tillsammans utforma introduktionen. Den centrala överenskommel-

sen som under senare år varit den kanske viktigaste strategin för samordningen inom 

introduktionen är en form av ”mjuk” normgivning på introduktionsområdet. Denna 

strategi lanserades av Integrationsverket med explicit hänvisning till bristen på mer 

formella styrmedel på central myndighetsnivå. Strategin innebär dock ett möte mellan 

olika styrningslogiker på central, regional och lokal nivå när frågan korsar institutio-

nella gränser. Med utgångspunkt i det institutionella perspektivet har syftet med den-

na studie har varit att analysera styrningen mellan central myndighetsnivå och det 

lokala genomförandet av introduktion och mottagande. Genom att knyta an till studi-

ens frågeställningar sammanfattas i detta avslutande kapitel studiens resultat och slut-

satser.  

 

Ett institutionellt ramverk för interaktionen mellan stat och kommun 
Förhandlingarna om mottagande har studerats under en period där mottagandet ökade 

kraftigt. Detta gör det till ett intressant år att studera eftersom det ökade mottagandet 

tydliggör de grundläggande ramarna för detta system. Det innebär dock att det var ett 

speciellt fokus på frågan, vilket inte alltid varit fallet, exempelvis under åren av rela-

tivt lågt mottagande i början av 2000-talet.  
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För det första studerades hur Integrationsverket utformade sin strategi för att på-

verka kommunernas ställningstagande. Under 2006 kopplades förväntade reaktioner 

och lämpliga strategier explicit till erfarenheter från det stora mottagandet i mitten på 

90-talet. Den övergripande strategin var att kommunicera budskapet om behovet av 

introduktionsplatser, att medvetandegöra kommunerna och lyfta frågan medialt. Man 

använde sig av fördelningstal för att möjliggöra jämförelser och att betona solidari-

tetsaspekten samt ytterligare lyfta fram kommunernas ställningstagande. Fördelnings-

aspekten betonades i retoriken, att alla kommuner skulle ställa upp så att mottagandet 

kunde fördelas över landet. I direktkontakten och dialogen med kommunerna var det 

tidigare erfarenheter som sträcker sig bakåt till ”Hela Sverige-strategins” dagar, upp-

arbetade kontakter, förtroenden och lokal kunskap om kommunerna hos de enskilda 

tjänstemännen som var den främsta källan för vägledning i arbetet. Det handlar om att 

från statens sida ha ett ömsesidigt förhållningssätt, att inte sätta sig på höga hästar 

utan bygga dialogen på förtroende. 

Den andra frågan handlade om hur påtryckningarna hanteras på den kommunala 

nivån. Eftersom endast två kommuner ingår i studien kan inget heltäckande svar ges 

på denna fråga. De två kommunerna har framförallt det gemensamt att man tar emot 

få via bosättningsfunktionen och att de flesta bosätter sig där på egen hand. Detta 

innebär att systemets förmåga till fördelning ställs på sin spets här, men i andra kom-

muner med mer riktad bosättning kan denna aspekt mycket väl ha en mer reell inne-

börd. Överenskommelserna om mottagande är framförallt en politisk fråga i de två 

kommunerna och har ingen närmare praktisk funktion när det gäller att planera för 

mottagandet. Det handlar om ett politiskt ställningstagande och i viss mån avkrävs 

man ett sådant oavsett om mottagandet går att påverka eller ej. I Västerås, där de som 

omfattas i regel redan bor i kommunen, beskriver man att de mer konkreta premisser-

na för förhandlingarna är svåra att förmedla till omgivningen. På Integrationsverket 

beskrivs att det finns en återkommande argumentation från kommunernas sida som 

ofta handlar om bostäder, att man har tagit emot många tidigare, att andra inte tar 

emot och att mottagandet är underfinansierat. Genom att använda sig av dessa argu-

ment och förhålla sig till normen om att visa sig solidarisk kan man inom ramen för 

förhandlingssystemet både visa sitt missnöje och stöd för den statliga flyktingpoliti-

ken utan att utmana systemets grundläggande ramar.31  

För det tredje var vi intresserade av att belysa fördelningsaspekten och i vilken 

mån systemet handlar om fördelning av mottagandet. På ett formellt plan var fördel-

ningsaspekten central för både Integrationsverkets påverkansstrategier (i retorik, ge-

nom fördelningstal, jämförelser etc.) och kommunernas formella ställningstagande i 

                                                 
31 För att i mer detalj kunna beskriva dessa normativa ramar och vad det innebär att gå utanför dem 
skulle ett större antal kommuners ställningstaganden och möjligen reaktioner på dessa behöva 
studeras, förslagsvis genom en kombination av intervjuer, dokumentanalys och eventuellt medie-
analys eftersom media är en viktig arena för förhandlingarna 
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termer av att andra borde ta emot fler, att man redan har tagit emot många och att 

mottagandet är underfinansierat. Den är en grundläggande princip för de övergripan-

de strategier som Integrationsverket använde sig av och hur man kommunicerade sitt 

arbete gentemot kommuner, andra myndigheter och regeringen. Mottagandet var ett 

av de tydligaste kvantitativa målen för myndigheten och en konkret bedömningsgrund 

att visa upp utåt. De mer konkreta möjligheterna till fördelning är dock begränsade 

genom EBO-systemet och att även de som bor i anläggningsboende kan välja att bo-

sätta sig själva eller avböja anvisad plats. Knappt en tredjedel av mottagandet går via 

bosättningsfunktionen. Under 2006 avvek utfallet i genomsnitt 35 procent från det 

överenskomna och vissa kommuner med ett mycket högt mottagande träffade ospeci-

ficerade överenskommelser. I vissa fall, som i exempelvis Västerås, kan en träffsä-

kerhet nås genom att teckna överenskommelse utifrån prognoser om antalet EBO som 

får uppehållstillstånd i kommunen. Utfallet som diskuteras här avser dessutom endast 

fördelningen under det givna året och beaktar inte sekundärflyttningar. 

Den fjärde frågan riktade uppmärksamheten mot en alternativ innebörd av syste-

met i termer av att förankra det kommunala åtagandet för introduktionen. Förhand-

lingssystemet har inneburit att flyktingmottagandet har varit en fråga om att ställa upp 

från kommunernas sida och i något fall nämns även ersättningssystemet som en ytter-

ligare förstärkning av att det handlar om ett statligt åtagande som kommunerna får 

pengar för att utföra. Samtidigt har Integrationsverket inte haft en självklar roll gent-

emot kommunerna att påverka introduktionsverksamheten. Man har inte bara för-

handlat om antal utan arbetat för att lyfta in frågor om kvalitet och utveckling av 

introduktionen, vilket är svårt om det inte finns en acceptans för mottagandet eller en 

konflikt med de statliga myndigheterna. Överenskommelsen blir här ett slags formali-

sering av det kommunala åtagandet för introduktionen och att det är legitimt att gå 

vidare med ett ömsesidigt utbyte kring introduktionen. 

Syftet med denna del av studien var att belysa vad förhandlingssystemet innebär 

för mottagande och introduktion och hur det upprätthålls av de berörda parterna. 

Det är inte alls irrelevant att betrakta förhandlingarna som en form av styrning av 

mottagandet. Helt klart innebär systemet i viss mån en fördelning av mottagandet 

över landet via bosättningen, men detta perspektiv tycks dock otillräckligt för att 

kunna förstå dess betydelse för mottagande och introduktion, dess stabilitet och hur 

de berörda parterna agerar inom ramen för detta system. Överenskommelserna om 

mottagande handlar också om att formalisera det kommunala åtagandet för introduk-

tionen och för Integrationsverket om att öppna upp för frågor om kvalitet och sam-

verkan genom lokala överenskommelser. Förhandlingssystemet kan beskrivas som ett 

institutionellt ramverk som föreskriver en viss typ av handlande i relationen mellan 

stat och kommun och erbjuder ett beprövat sätt att ömsesidigt hantera frågan om flyk-

tingmottagande. Överenskommelserna kan för staten innebära en lokal legitimering 

av det nationella ”åtagandet” i migrationspolitiken samtidigt som kommunerna inte 
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tar ställning i denna fråga utan i fördelningsfrågan. Systemet upprätthålls genom att 

parterna förhåller sig till och agerar i konformitet med principen om fördelning sam-

tidigt som det ger vägledning till hur mottagandet kan hanteras i en politisk bemärkel-

se.  

 

Styrning genom den centrala överenskommelsen 
Den ömsesidiga och dialogbaserade form av påverkan som präglat förhandlingarna 

om mottagande har även legat till grund för Integrationsverkets arbete när det gäller 

att utveckla och påverka introduktionsverksamheten. Denna nätverksbaserade form 

av styrning möter i samordningen av den centrala överenskommelsen organisationer 

som domineras av både målstyrning och regelstyrning.  

För det första handlar denna del av studien om att undersöka vilka perspektiv på 

samordning och introduktion dessa olika myndigheter företräder. Vad gäller samord-

ning har ett mer övergripande, horisontellt perspektiv som betonar vikten av att skapa 

gemensamma och övergripande riktlinjer mött ett som mer betraktar överenskommel-

sen som ett åtagande för den egna myndigheten som måste kunna sorteras in i interna 

styrpraktiker. Detta perspektiv betonar istället en tydlig ansvarsfördelning, mål och 

åtaganden för respektive myndighet inom ramen för vad som är deras uppdrag. Det är 

främst Integrationsverket och Myndigheten för skolutveckling som betonar vikten av 

en gemensam målbild och ett övergripande perspektiv. Detta perspektiv bottnar i 

myndigheternas dialogbaserade arbetssätt där man arbetar mer understödjande mot 

den lokala nivån. AMS och även SKL förordar en övergång till en avtalsbaserad form 

av samverkan med mål för respektive part och uppföljning av dessa. På Migrations-

verket har man också arbetat för en tydlig ansvarsfördelning, att upprätthålla organi-

sationsgränserna och att samverkan begränsas till ett slags negativ koordinering. 

Detta förhållningssätt var också vägledande i samverkan med Integrationsverket om 

hanteringen av det ökade mottagandet 2006.  

När det gäller introduktionen är det arbete och arbetslinjen som betonas som det 

främsta målet och att samverkan är en viktig del för att åstadkomma tidiga insatser. 

Arbetslinjen innebär för utformningen av introduktionen att fokus ska ligga på syssel-

sättning, insatser ska ske parallellt med deltagande från ett flertal aktörer, offentliga 

men eventuellt även privata. Detta ska möjliggöra att en ”meny” av åtgärder skapas 

på den lokala nivån som i sin tur möjliggör individualiserade program där den enskil-

de själv är aktiv i utformningen och tar ansvar för sin egen introduktion. Arbetsför-

medlingen ska komma in tidigt i processen, i kartläggning, trepartssamtal och även 

genom de arbetsmarknadsåtgärder man kan erbjuda. Migrationsverket ska genom sin 

organiserade sysselsättning ta tillvara asyltiden för att underlätta för integration. Det 

har dock funnits en viss oenighet och ambivalens när det gäller hur långtgående beto-

ningen av arbetslinjen ska vara. För Migrationsverket har det handlat om en dubbel-

het i återvändandeperspektivet och att verka för integration under asyltiden. SKL är 
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den part som starkast betonar arbetslinjen, inte minst genom att göra SFI mer yrkesin-

riktad. Här har skolmyndigheterna företrätt ett perspektiv som mer har betonat den 

personliga utvecklingen och att möjliggöra delaktighet i samhällslivet. 

Den andra frågan handlar om hur dessa perspektiv har format normgivningen mot 

den lokala nivån. Överenskommelsen har gått från att tongivande myndigheter på 

introduktionsområdet gemensamt agerar som normgivare mot den lokala nivån till en 

betoning av egna uppdrag och verksamheten på central nivå under året. Från att med 

ganska höga ambitioner inledningsvis ligga i linje med det mer övergripande perspek-

tivet har arbetet kommit att domineras av ansvarsdefiniering och negativ koordine-

ring. Detta har också kommit att utgöra ett slags lämplighetslogik för den 

interorganisatoriska samordningen där betoningen ligger på att informera sig om var-

andras uppdrag, att inte motverka varandra, skapa ingångar i andra myndigheter, fo-

kusera på egna åtaganden och att stämma av arbetet. Däremot är det problematiskt att 

styra frågor in i andra myndigheter eller att tillsammans behandla hur de olika myn-

digheterna ska arbeta, man ska fokusera på sin egen del. 

Det har hela tiden varit ett uttalat syfte att sprida överenskommelsestrategin över 

landet som en form för att organisera den lokala samverkan. Den har ringat in vissa 

centrala aktörer som bör ingå och har i sin tidigare version implicerat ett nära samar-

bete, inte bara i den lokala policyutformningen, utan i genomförandet av introduktio-

nen då man ska arbeta parallellt med fokus på den första tiden. I den senaste 

revideringen innebär överenskommelsen främst att man föregår med ”gott exempel” 

och vill att motsvarande ansvarsdefinieringar kommer till på lokal nivå, dock utan att 

ge någon direkt vägledning om innehåll. Förutom dokumentet har dock representanter 

för de centrala myndigheterna varit ute i landet och kommunicerat intentionerna med 

den centrala överenskommelsen i olika forum.  

Huvudfrågeställningen här var hur styrningen formas på central nivå, på vilket 

sätt man försöker auktorisera en organisatorisk form för den lokala samordningen 
och vilken normativ grund som förmedlas för introduktionsprogrammet. Styrningen 

formas i mötet mellan de olika styrpraktiker som vägleder arbetet i de berörda myn-

digheterna och som innebär olika perspektiv på interorganisatorisk samordning. Den 

knyter an till en vidare normbildningsprocess inom integrationspolitiken som betonar 

arbetslinjen och tidiga insatser. Det har dock funnits en viss ambivalens i hur långtgå-

ende denna betoning på arbete ska vara som bottnar i olika perspektiv på introduktio-

nens inriktning: integration genom arbete eller genom utbildning som ska ge 

förutsättningar för delaktighet i samhället i en vidare mening.  

I termer av att auktorisera en organisatorisk form syftar överenskommelsen ut-

tryckligen till att legitimera samverkan på lokal nivå och att sprida överenskommel-

sen som form för den lokala samordningen över landet. Överenskommelsen fick 

också ett brett genomslag i form av lokala överenskommelser i över 100 av landets 

flyktingmottagande kommuner. Intresset mattades dock på många platser relativt 
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snabbt. Som en form av normgivning har arbetet dock förändrats från att gemensamt 

föra ut ett budskap om hur verksamheten bör bedrivas till att i huvudsak visa upp en 

form av samordning som andra förväntas ta efter. I termer av att kommunicera en 

normativ grund för introduktionen handlar det om en uppsättning relativt enkla prin-

ciper om parallella insatser, fokus på den första tiden, eget ansvar och individualise-

rade insatser som syftar till arbete och självförsörjning. Dessa utgör ett slags 

integrationspolitisk tappning av arbetslinjen.  

 

Arbetslinjen och den lokala anpassningen 
Med tanke på att upprepade studier har påvisat en generell samordningsproblematik 

på området och att det fanns tecken på att intresset för strategin hade mattats på vissa 

håll kunde man knappast förvänta sig ett utbrett och allomfattande genomslag för 

denna strategi på lokal nivå. Eftersom fokus ligger just på styrningen valdes kommu-

nerna ur en kategori av de mest aktiva när det gäller att arbeta och uppdatera överens-

kommelsedokumentet.32 De två kommunerna representerar olika organisatoriska 

kontexter, Växjö med en mer traditionell förvaltningsstruktur och Västerås som har 

varit mer förändringsbenägen när det gäller att införa nya organisationsrecept. Den 

senare typen antogs kunna utgöra en än mer gynnsam kontext för att strategin skulle 

få genomslag i den lokala verksamheten. 

En första frågeställning för kommunstudierna handlade om hur den organisatoris-

ka kontexten för mottagande och introduktion ser ut mer konkret. Syftet här var att 

undersöka den organisatoriska kontextens betydelse för introduktionsverksamheten, 

men också att verifiera antagandet bakom valet av kommuner som baserades på en 

översiktlig information från exempelvis kommunernas hemsidor. Växjö har en mer 

traditionell förvaltningsstruktur, men man har också gjort en del organisationsrefor-

mer på detta område. Under senare tid har dessa syftat till att betona arbetslinjen i 

socialtjänst och flyktingmottagande. På introduktionsenheten har man dock kunnat 

arbeta relativt fritt, vilket delvis beror på att det inte finns ett mer omfattande regel-

verk för introduktionen och inte heller någon stark målstyrning av verksamheten. I 

Västerås bedrivs introduktionsverksamheten inom en utförarorganisation som styrs 

utifrån ett utåtriktat och förändringsorienterat förhållningssätt med inspiration från 

företagsvärlden. Målstyrning sker direkt mot enhetsnivå och man förväntas arbeta 

innovativt, effektivt och omvärldsorienterat. Även i Västerås har man velat betona 

arbete och utbildning genom att fysiskt separera introduktionen från socialtjänsten. 

För det andra studerades hur samordningen sker mellan de berörda parterna. I 

båda kommunerna har man skapat lokala överenskommelser som betonar arbete, pa-

                                                 
32 Detta innebär dock inte att strategin inte har fått någon inverkan alls på andra platser och det 
utesluter heller inte att andra framgångsrika samverkansformer kan förekomma. Det vi har varit 
intresserade av är inte faktorer bakom framgångsrik samverkan generellt, utan just möjligheten att 
utifrån påverka den lokala samordningen genom att studera en specifik strategi. 
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rallella och tidiga insatser utifrån den centrala. Den centrala överenskommelsen har 

kunnat ge en ökad status till befintliga samarbeten, ett mandat till lokala aktörer att 

samverka och en grund för att engagera nya aktörer i introduktionen. I Växjö omfor-

mulerades en existerade samverkan till en lokal överenskommelse och det utbredda 

överenskommelsearbetet i länet har kunnat upprätthållas genom att ansvaret har kun-

nat knytas till den hierarkiska styrningen i Arbetsmarknadsverket som finns närva-

rande på alla nivåer. I Västerås har betoningen legat på att skapa en gemensam 

målbild, både på den lokala nivån och i det regionala arbetet i Västmanland. I det 

lokala arbetet har man representerats på en enhetschefsnivå viket har gjort att det har 

funnits beslutsmandat, men det är också en indikation om att arbetet har haft en högre 

status i kommunen. Man uppger också på både regional och lokal nivå genomgående 

att en samsyn etablerats med arbetslinjen i fokus, men att det har varit trögare att gå 

från samsyn till konkreta åtgärder i hur arbetet bedrivs. Studien visar att det är Väs-

terås som tydligast har tagit till sig överenskommelsestrategin och det har utvecklats 

en gemensam målbild och samsyn kring arbetslinjen. Denna har också översatts till 

en mer konkret vision för den lokala samordningen med fokus på gemensamma mål 

och indikatorer, samlokalisering och kundfokus genom att skapa ”en dörr in”. Man 

har använt överenskommelsen som en plattform för utvecklingsarbete och har också 

testat sina idéer i praktiken, men hittills med begränsade resultat. Studien ger så långt 

stöd för att förnyelseorienterade kommuner också på introduktionsområdet är mer 

benägna att ta till sig av nya arbetssätt och idéer, även om det bör betonas att många 

faktorer kan inverka här. Det handlar om komplexa processer och även om kommu-

nerna valdes för att vara så lika som möjligt går det inte att kontrollera för alla tänk-

bara faktorer. 

För det tredje undersöktes i vilken mån det är arbetslinjens principer om parallella 

insatser, eget ansvar och individualiserade insatser med fokus på sysselsättning som 

vägleder i det lokala introduktionsprogrammet. Kommunerna har väl utbyggda intro-

duktionsprogram men det är främst kommunens eget program som i vissa avseenden 

samordnas med andra aktörer. Man har i den interna samordningen i kommunerna 

ackommoderat idéer om parallella insatser, individualisering och eget ansvar, men 

betoningen på arbete och arbetslinjen passar endast delvis in i verksamheten. Det 

handlar också till stor del om sociala, praktiska och hälsorelaterade frågor. Vägled-

ningen för den konkreta utformningen av introduktionen är den upparbetade erfaren-

heten och den kunskapsbas som utvecklas i den lokala verksamheten, men också 

professionella normer som utvecklas i nätverk och olika former av utbyten mellan 

flyktingmottagningarna över landet. 

Frågan är då vilken förmåga styrningen har att påverka organiseringen av den lo-

kala samverkan och verksamhetens normativa grund. Överenskommelsestrategin har 

genom att de tongivande myndigheterna på området auktoriserar en form av samver-

kan kunnat få ett brett genomslag på en formell nivå och kunnat ge en ökad status och 
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legitimitet till befintliga samarbeten av mer informell karaktär. Styrningen tycks kun-

na dra fördel av en kommunal organisation som har ett mer förändringsorienterat för-

hållningssätt och möjligen en institutionell identitet som är mer öppen för att ta till sig 

av externa initiativ. Även under dessa gynnsamma förutsättningar är överenskommel-

sen dock främst en del i den formella anpassningen till externa förväntningar om ar-

betslinjen, parallella insatser och riktade åtgärder för den första tiden. Dessa principer 

har i viss mån haft en inverkan på kommunens interna samordning och utformning av 

introduktionen och introduktionen är främst kommunens eget program. Introduktio-

nen handlar dock inte bara om sysselsättning. Den bygger på en stark lokal kunskaps-

bas som utvecklats över tid för att kunna hantera en mångfacetterad verksamhet som 

förutom sysselsättning även berör sociala, praktiska och hälsorelaterade aspekter. 

Flyktingmottagandets professionella normer formas av organisationer inom detta fält 

och till skillnad från arbetslinjens relativt enkla principer berör dessa den mer konkre-

ta utformningen av insatser och verksamheter. 

 

6.2. Avslutande diskussion 

Styrningen genom förhandling, dialog och normbildning har visat sig ha en påfallan-

de stabilitet i den svenska integrations- och flyktingpolitiken. Även om nya reformini-

tiativ är att vänta så länge insatserna inte kan leva upp till förväntningarna om 

självförsörjning och arbete, finns det anledning att tro att detta institutionella arran-

gemang mellan stat och kommun kommer att fortsätta forma interaktionen och be-

tinga initiativ till förändring. De mer informella påverkansformerna som används här 

är måhända ett svagare alternativ än regelstyrning eller målstyrning men inte per de-

finition ett sämre. Genom att betrakta och analysera detta som just en form av styr-

ning med en egen nätverksbaserad logik öppnas dessutom intressanta 

utvecklingsmöjligheter. Svårigheten att ställa upp kvantifierbara mål som dessutom 

kan mätas med avseende på insatser och behovet av flexibilitet talar till dess fördel. 

Den här studien ger en indikation om att denna form av styrning måste vara re-

ceptiv för lokala problembilder och perspektiv för att få ett genomslag i den lokala 

verksamheten. Den fortsatta analysen behöver dock ytterligare kunna ringa in premis-

serna för att detta ska ske. En alltför ensidig betoning av arbetslinjen och dess relativt 

enkla principer om parallella insatser, aktivering, eget ansvar, individualisering och 

fokus på den första tiden riskerar att främst leda till en formell anpassning av den 

lokala verksamheten som endast är löst eller helt isärkopplad från hur den konkreta 

verksamheten bedrivs. Överenskommelserna kan, i varierande grad bör tilläggas, ut-

göra ett exempel på en sådan anpassning. Andra exempel kan vara att ändra namn på 

verksamheten, flytta den eller att slå ihop olika förvaltningar för att indikera att det är 

arbete som gäller.  
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Det är inte säkert att de lokala lösningarna är de rätta men de speglar de problem-

bilder och perspektiv som vägleder den lokala verksamheten. Om styrningen inte har 

förmågan att adressera dessa problemområden riskerar anpassningen att bli främst 

formell gentemot de externa förväntningarna. Det finns även en risk att staten bortde-

finierar sina möjligheter att påverka det som konkret utgör väsentliga delar av den 

lokala verksamheten. Eftersom arbetslinjen dessutom har kommit att definieras posi-

tivt i relation till ett mer negativt omhändertagande kan en komplicerad konflikt byg-

gas in då verksamheter eller förhållningssätt som förknippas med omhändertagandet 

kan spegla grundläggande problembilder i den lokala verksamheten där arbetslinjen 

inte erbjuder ett alternativ.  

En receptiv styrning beaktar underifrånperspektivet och bygger på ett större mått 

av återkoppling från den lokala nivån som också får genomslag i riktlinjer och polici-

es, dvs. att återkopplingen är inte endast en grund för ansvarsutkrävande och bedöm-

ning utifrån en fixerad bedömningsgrund utan en central mekanism för ömsesidig 

formulering och omformulering av verksamhetens inriktning och normer. 
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