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Abstract 

This study addresses the problems that arise when there are many newly arrived 

immigrants to Sweden in a short period of time and it becomes important to be 

quickly sealed into Swedish society by means of various establishment initiatives.  

This essay investigates local integration in Three Swedish municipality’s by 

conducting Case studies. The purpose is to find factors that affect new immigrants' 

opportunities for work and self-sufficiency among the municipalities with high 

employment rates for newly arrived immigrants. Factors refer to implementation, 

governance, cooperation, labor market and integration efforts.  

To find out, the study has identified how integrations policy are implemented and 

what factors that can make a difference for immigrants' opportunities for work and 

self- sufficiency. The material that the study uses is derived from semi-structured inter 

views conducted with key people with extensive knowledge of the municipality's 

integration work and the method used for analysis is process- tracing. The conclusion 

is that possible factors that can affect are interaction between all actors involved in 

integration and a good labor market. 

 

 

Keywords: Implementation theory, local government, integration, Case studies, Multi-

Level Governance, process-tracing. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund och problemområde samt studien syfte 

och vilka frågor som den här studien planerar att svara på.  

1.1 Problemdiskusson 

2015 startade en stor flyktingvåg till Europa orsakad av krig och konflikter i främst 

Syrien men även i Afghanistan, Eritrea och Irak. Som en konsekvens av detta blev 

Sverige ett av de länder i Europa som tog emot flest flyktingar, 163 000 individer. 2015 

sökte 162 877 personer asyl i Sverige, 2016 sökte 28 939 asyl och 2017 sökte 25 660 

flyktingar asyl i Sverige (Migrationsverket, 2018). Många av de asylsökande får sedan 

uppehållstillstånd och det blir betydelsefullt för både nyanlända invandrare, infödda 

svenskar och för dem som invandrat tidigare, med en framgångsrik integration till det 

svenska samhället och till arbetsmarknaden. Begreppet ”nyanländ invandrare” 

innebär i den här studien asylsökande flykting som erhållit uppehållstillstånd. En 

framgångsrik integration av nyanlända invandrare där de kommer in på 

arbetsmarknaden, skulle kunna minska problemen med en åldrande befolkning och 

förbättra de offentliga finanserna. En misslyckad integration av nyanlända 

invandrare, där de står utanför arbetsmarknaden, kommer istället att göra kommande 

utmaningar med en åldrande befolkning och försämrade finanser ännu svårare. 

Integration är därför en viktig fråga för Sverige att arbeta med under många år 

framöver (Forslund, et al., 2017:14). Begreppet ”integration” innebär i den här studien 

arbetsmarknadsintegration för nyanlända invandrare. 

 

För att förbättra möjligheterna för nyanlända invandrare att komma in på 

arbetsmarknaden behöver Sverige en fungerande integrationspolitik. 

Integrationspolitik är ett politikområde som innefattar nyanlända invandrares 

rättigheter, skyldigheter samt styr vilket ansvar staten och kommunerna har för att 

göra det möjligt att inkludera dessa människor på arbetsmarknaden, i politiken och 

den nationella identiteten (Andersson, et al., 2016, p. 28) För att granska 

integrationspolitiken kommer den här studien att granska politiken genom två 

grundläggande statsvetenskapliga teorier och dessa teorier fokuserar båda på 

genomförandet av integrationspolitiken. De valda teorierna är implementeringsteori 

och flernivåstyrning. Implementeringsteorin är intressant då den granskar vilken 

påverkan som gatnivåbyråkrater har över implementering av politiska beslut, och 

teorin kring flernivåstyrning är intressant då den granskar den samverkan som sker 

kring beslut.  Begreppet ”tjänstemän” definieras i den här studien som 

gatunivåbyråkrater. I Sverige vill politikerna förbättra integrationen vilket märks 

tydligt i regeringsförklaringen 2010:  

 

Fler utlandsfödda svenskar ska komma snabbt in i arbete. Alla steg i 

mottagandet ska syfta till att hitta jobb (Regeringen, 2014, p. 14). 

 

Integrationspolitiken har gått igenom stora förändringar efter millennieskiftet där en  

utveckling av nyanlända invandrares rättsliga status har börjat villkoras med olika 

krav för att på så vis genomföra en lyckad integration. De krav som ställs kan bland 
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annat vara skärpta krav på kunskap i: historia, kultur och språk. Deras meriter och 

deras potential på arbetsmarknaden ses också som mer viktig än tidigare (Andersson, 

et al., 2016, pp. 17-18). Integrationspolitiken styrs främst från statlig nivå genom 

etableringsreformen Lag (2017:584) som är den lag som styr de svenska 

institutionernas etableringsinsatser för nyanlända invandrare. Den första lagen om 

etableringsinsatser kom 20101 och innebar att kommunerna lämnade över 

samordningsansvaret till arbetsförmedlingen. Målet med reformen var att underlätta 

och påskynda etableringen på arbetsmarknaden och förbättra integrationsinsatserna. 

Reformen behövde förbättras och den 1 januari 2018 började den nya lagen att gälla. 

Det som förändrades från tidigare lag var att mycket av insatserna liknas vid övriga 

insatser inom arbetsförmedlingen och hantering av etableringsersättning flyttades 

över till försäkringskassan. Etableringsplanen byttes även ut till etableringsprogram. 

Insatserna blev även mindre lagstyrd. Staten, landstingen och kommunerna har alla 

ansvar över att ta hand om och integrera nyanlända invandrare i samhället (se bilaga 

2). Nyanlända invandrare som omfattas av reformen är i åldrarna 20–64 år, samt unga 

vuxna i åldern 18–19 år vilka inte har sina föräldrar i Sverige. Gruppen unga vuxna 

ingår inte i den här studien. Arbetsförmedlingen ansvarar för att erbjuda 

etableringsinsatser som ska skynda på etablering i samhället och på arbetsmarknaden. 

Etableringsinsatser involverar många olika aktörer och innehåller utbildning i svenska 

språket, samhällsorientering, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och/ eller 

arbetsförberedande insatser. Arbetsförmedlingen har även i uppdrag att påskynda 

etablering för nyanländas invandrare i samhället och i arbetslivet, de samordnar, 

stöttar och driver på, i förhållande till andra parter (Regeringen.se, 2017), och 

kommunerna är en av dessa parter.  

 

När det gäller kommunernas ansvar så hade de en central roll i mottagandet av 

nyanlända invandrare före etableringsreformen antogs, vilket de fortsatt ha efter att 

reformen antogs 2010. Deras ansvar över mottagandet gäller alla grupper av 

nyanlända invandrare som: är anvisade från flyktingboende, nyanlända invandrare 

och deras anhöriga vilka ordnar bostäder själva, ensamkommande barn och 

vidarebosatta. Kommunerna har även uppdraget att ordna bostäder dit nyanlända 

invandrare kan flytta, att ge praktisk hjälp i samband med inflyttning och att 

säkerställa att det finns en beredskap för att ta emot ensamkommande barn och 

nyanlända invandrare. Kommunen ska erbjuda SFI2 och samhällsorientering och 

vuxenutbildning för att bidra till ett gott mottagande. I de kommuner som 

migrationsverket har anläggningsboende så ska vissa insatser erbjudas de 

asylsökande av kommunen medans de väntar på beslut i sitt ärende. 

Etableringsreformen är lag i Sverige och alla kommuner är skyldig att följa och 

genomföra den. Etableringsreformen är grunden till kommunernas arbete med 

integration, men kommunerna kan även anta egna politiska beslut gällande 

integration av nyanlända invandrare både på politisk nivå och på tjänstemannivå. 

Kommunernas organisation för arbetet med mottagande kan se lite olika ut.  Ansvaret 

 

1 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

2 Svenska för invandrare 
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kan organisatoriskt vara fördelat mellan olika nämnder och förvaltningar. Oftast finns 

det minst en person som ansvarar för mottagandet på tjänstemannanivå 

(Riksrevisionen, 2014:15, p. 77).   

 

Bland Sveriges kommuner finns det vissa som är mer framgångsrika än andra i att 

etablera nyanlända invandrare på arbetsmarknaden, vilket gör dessa kommuner 

intressanta att studera. Vissa faktorer kan påverka på kort sikt så som den lokala 

arbetsmarknaden, vistelsetid i Sverige och vilken utbildningsnivå den nyanlände har 

(SKL, 2015). Andra faktorer går att påverka på lång sikt som implementering, 

styrning, samverkan, arbetsmarknad och etableringsinsatser (Bonfanti & Nordlund, 

2012; Lundh & Bevelander, 2007; Vedung, 2016; Lipsky, 1980/2010). 

Integrationsåtgärderna är en viktig del av integrationspolitiken då de syftar till att 

inkludera nyanlända invandrare i samhället och förhindra utanförskap.  Det är viktigt 

att granska hur framstående kommuner arbetar med arbetsmarknadsintegration för 

nyanlända invandrare för att se vilka faktorer som påverkar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Kommunerna kan själva till viss del påverka hur snabbt nyanlända invandrare kan 

komma in på arbetsmarknaden men det saknas studier som granskar hur 

kommunerna arbetar med integration och vad som påverkar utfallet. Den här studien 

har därmed som syfte att finna faktorer som påverkar nyanlända invandrares möjlighet till 

arbete och självförsörjning bland de kommunerna med hög sysselsättningsgrad för nyanlända 

invandrare. Med faktorer avses implementering, styrning, samverkan, arbetsmarknad och 

integrationsinsatser. Faktorerna grundar sig i tidigare forskning, vilka presenteras 

utförligare i kapitel 2. Frågor som den här studien ämnar svara på:  

 Hur arbetar kommunerna med integrationsinsatser?  

 Vilka faktorer påverkar nyanlända invandrares möjlighet till arbete och 

självförsörjning? 

1.3 Avgränsningar 

Den här studien avgränsar sig till att granska tre kommuners arbete med att integrera 

nyanlända invandrare på arbetsmarknaden. Utvalda kommuner är Oskarshamns 

kommun, Överkalix kommun och Kiruna kommun. Studien bygger på data från 2016 

då data från 2017 inte fanns tillgänglig i Kolada3 som är den källa som används för 

urval av kommuner i studien. Studien avgränsar sig till framgångsrika kommuner. 

Intervjuer begränsas till en intervju per kommun och en intervju per 

arbetsförmedling. Studien avgränsar sig till att enbart intervjua arbetsförmedlingar 

och kommuner och inte andra aktörer som är involverade i integrationsinsatser. 

Studien avgränsar sig till att enbart granska etableringsreformen och inte andra lagar 

som kan ha påverkan. 

 

 

3 Kolada är en kommun och landstingsdatabas med nyckeltal om resurser, volymer, och kvalitet i kommuners och 

landstings alla verksamheter (Landstingsdatabasen, 2018) 
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2 Teori 

I studiens teoridel kommer implementeringsteori, Multi-Level Governanceteori och tidigare 

forskning kring etableringsreformen att presenteras. Teori och tidigare forskning ligger till 

grund för det empiriska material som kommer att samlas in och som sedan kommer att 

presenteras och analyseras. Teori och tidigare forskning har delats upp i två delar där den 

första delen grundas i större vetenskapliga teorier, medans den andra delen grundas i tidigare 

forskning kring integration.  

2.1 Implementeringsteori 

Den här studien kommer att granska implementering av etableringsreformen och 

olika etableringsinsatser. För att förstå implementering av politiska beslut är det 

viktigt att förstå hela implementeringsprocessen där implementering ingår. 

Implementeringsprocessen kan ses som en beskrivning av hur den offentliga 

förvaltningen styrs både på statlig nivå och på kommunal nivå. Lennart Lundqvist 

(1992) beskriver policyprocessen på följande vis:  

Initiering - innebär att ett problem eller fråga initieras av någon, kan vara politiker, 

tjänsteman, företag, privatperson eller organisation. Men ärendet måste presenteras 

av politiker på den politiska dagordningen för att kunna aktualiseras.  

Beredning – ärendet utreds och ett förslag till beslut presenteras.  

Beslutsfattande – politiker beslutar om vilka åtgärder som ska göras utifrån det 

förslag som presenteras.  

Implementering – innebär att beslutet verkställs och beslutad åtgärd genomförs.  

Efterkontroll – innebär att kontrollera hur åtgärden fungerar. Resultatet av 

efterkontrollen kan innebära att vissa förändringar behöver genomföras i de 

föregående stadierna i processen, se tabell 1 (Lundquist, 1992, p. 12).  

 

 
Tabell 1 Implementeringsprocessen 

 

Hur integrationsåtgärder implementeras är intressant att granska för att se hur man 

praktiskt arbetar i kommunerna för att genomföra etableringsreformen och hur 

implementering av etableringsinsatser fungerar i kommunerna. Det är viktigt att 

granska vad som sker när ett politiskt beslut implementeras och vilket utfall beslutet 

Initiering

Beredning

BeslutsfattandeImplementering

Efterkontroll
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fick. Forskare inom det här området fokuserar på den grundläggande frågan inom 

offentlig förvaltning hur lagändring genomförs. Implementering kan studeras i ett 

uppifrån– och ner perspektiv eller i ett nerifrån- och upp perspektiv (Winter, et al., 

2012, pp. 227-229). 

 

2.1.1 Uppifrån- och ner 

Att applicera ett uppifrån- och ner perspektiv på implementering av politiska beslut 

kan förklaras som att forskarna fokuserar på ett specifikt beslut, exempelvis 

införandet av en ny lag och med lagens som bakgrund sedan följa implementeringen 

av lagen från att den beslutas och hela vägen genom systemet. Syftet är att kontrollera 

implementeringen för att kunna ge råd till beslutsfattarna kring hur de på bästa vis 

bör strukturera implementeringsprocessen uppifrån, för att nå målet med beslutet 

(Winter, et al., 2012, pp. 238-239). Kända forskare är Jeffrey Pressman, Aaron 

Wildavsky (Hill & Hupe, 2014, p. 46). Andra kända forskare på området är Daniel 

Mazmanian och Paul Sabatier (Sabatier, 1986). Uppifrån- och ned perspektivet är ett 

beprövat sätt att forska i när det gäller implementering, vilket är viktigt att ha med sig 

för att få en korrekt bild av de två dominerande forskningsmetoderna inom 

implementeringsteori. Kritik riktades mot uppifrån- och ner perspektivet då forskarna 

ansåg att modellen inte tog hänsyn till de som var längst ner i 

implementeringssystemet där den offentliga servicen möter kommuninvånare, företag 

och andra aktörer (Lipsky, 1980/2010). Den här studien kommer att fokusera på att 

granska implementering av beslut genom ett nerifrån- och upp perspektiv. 

 

2.1.2 Nerifrån- och upp 

Fältarbetarna som exempelvis polis, socialtjänst och de som betalar ut bidrag, har stort 

inflytande över hur ett beslut levereras och det är viktigt att ta hänsyn till och förstå 

att det finns en viss oförmåga bland politiker och chefer att kunna kontrollera den här 

gruppen. Fältarbetarna är viktiga beslutsfattare. En viktig forskare inom nerifrån- och 

upp teorin är Michael Lipsky (Lipsky, 1980/2010) som 1980 utvecklade en teori som 

fokuserar på fältarbetarnas viktiga roll i något som han beskriver som ”Gatunivå 

byråkrati”. Teorin fokuserar på de beslut som fältarbetare tar när de ska leverera ett 

politiskt beslut till kommuninvånare. Lipsky vänder upp och ner på policyprocessen 

och menar att det är tjänstemännen som är de verkliga beslutsfattarna (Winter, et al., 

2012, p. 239).  Evelyn Brodkin (2011) fokuserar på gatunivåorganisationerna och 

menar att trots att de inte är delaktiga i att ta fram politiska beslut så är de ändå 

påtagligt delaktiga då de konstruerar och omkonstruerar besluten i sin dagliga 

verksamhet (Brodkin, 2011). Andra viktiga forskare är exempelvis Søren Winter 

(Winter , 1990). Nerifrån- och upp perspektivet är den teori som kommer att användas 

i den här studien vilket innebär att de informanter som har valts ut till studien främst 

kommer att vara tjänstemän för att ta reda på hur de implementerar 

integrationsinsatser på lokal nivå. De arbetar nära de etableringsinsatser som 

genomförs och kan därmed bidra med information om vilka faktorer som påverkar 

nyanlända invandrares möjlighet till arbete och självförsörjning. 
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2.2 Multi-Level Governance 

En annan teori som är intressant för den här studien är Multi-Level Governance 

(MLG) då den granskar hur beslut genomförs genom samverkan. Styrning och 

implementering sker genom samverkan mellan olika nivåer och aktörer i arbetet med 

att både ta fram integrationsinsatser och implementering av integrationsinsatser. MLG 

grundas i Governance (att styra), vilket är en teori som hanterar samhällets möjlighet 

att utveckla och skapa förutsättningar för att kunna genomföra kollektiva beslut. MLG 

fokuserar inte bara på styrning från de statliga nivåerna, utan hanterar även 

ageranden från de regionala och lokala nivåerna (landsting och kommuner), så kallad 

flernivåstyrning. När beslut skapas innebär det att flera aktörer är med och tycker till. 

Aktörerna kan vara både företag, föreningar, institutioner eller annat. Med många 

aktörer involverade blir det en dragkamp som tillslut innebär att de måste köpslå med 

varandra för att kunna enas kring ett beslut vilket leder till en komplex form av 

styrning (Wiener & Diez, 2009, pp. 95-96). 

2.3 Tidigare forskning om implementeringsteori och Multi-Level 

Governance  

2.3.1 Implementering 

Lipsky menar att det är tjänstemännen som exempelvis polis, lärare, handläggare av 

olika slag, som arbetar med att leverera och implementera den offentliga servicen till 

medborgarna. Det kan också vara svårt att få en tjänsteman på lägre nivå att 

genomföra beslut som de själva inte tror på (Lipsky, 1980/2010, pp. 13, 40). Evert 

Vedung menar att det är viktigt att ta hänsyn till tjänstemännen när ett politiskt beslut 

ska genomföras. Det är viktigt att de som ska implementera beslutet förstår 

innebörden av beslutet, att de vill implementera beslutet och att de kan och förmår att 

implementera beslutet (Vedung, 2016, p. 83). Det finns även andra grupper än 

tjänstemännen som kan påverka implementering av ett beslut som ledning, 

målgruppers beteenden, beteenden hos organisationer och mellan organisationer och 

deras implementeringsbeteende (Winter, et al., 2012, p. 231).  Larsson diskuterar 

huruvida tjänstemännen vill och kan leverera den offentliga servicen till medborgarna 

utifrån en hög arbetsbelastning. Arbetskraften fokuseras på det som kan mätas och 

utvärderas, inte hur man har arbetat för att nå dessa resultat och vad det innebär 

utifrån andra värden som inte får komma fram och som kan vara svårare att mäta. Det 

viktigaste är att insatser görs, inte att insatsen blir meningsfull. Forskningen visar 

även att tjänstemännen inte alltid gör som de blir tillsagda utan att de gör motstånd 

ibland för att exempelvis minska arbetsbelastningen, få vara mänsklig, hjälpa klienter 

eller för att de känner en uppgivenhet gentemot chefer och politiker som inte förstår 

(Larsson, 2015, pp. 286-288).  

 

2.3.2 Styrning 

Tjänstemännen skapar politik när de interagerar med medborgare och har möjlighet 

och utrymme att fatta godtyckliga beslut, vilket kan innebära beslut som inte är 

förankrade i organisationen eller är slumpmässigt beslutade. Tjänstemännen 

möjlighet att skapa politik bygger på två relaterade aspekter gällande deras position: 
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stor nivå av handlingsfrihet och en relativt stor autonomi från organisationens styre. 

Lipsky menar att övervakning och kontroll av prestationer leder till att nå 

förvaltningens mål. Att mäta och återkoppla prestationer ger möjlighet att finjustera 

arbetssätt och förbättra måluppfyllelsen. Otydliga mål och dålig återkoppling leder till 

att tjänstemännen får klara sig själva. Målens otydlighet och brist på tydliga, lämpliga 

prestationsåtgärder hos tjänstemännen har stor betydelse för tjänstemännens 

arbetslivserfarenhet samt för chefernas förmåga att utöva kontroll och kunna styra 

över politiken (Lipsky, 1980/2010, p. 13.40). Winter menar att otydlighet vid 

implementering av beslut kan få en negativ påverkan på utfallet. det är viktigt med ett 

väl utformat beslut tillsammans med effektiva instrument för att förbättra 

genomförandet av beslutet (Winter, et al., 2012, p. 230). Forskare har granskat hur 

etableringsinsatserna styrdes före etableringsreformen och jämfört med hur de styrs 

efter. Asplund, Tovatt och Thalberg (2017) menar att etableringsreformen inte kan ses 

som ett nytt system som ersätter ett gammalt. Vissa organisatoriska ändringar har 

skett men mycket påminner om det gamla systemet. Den största skillnaden är 

styrningen. I det tidigare kommunala systemet styrdes integrationsinsatserna med 

mjuka styrsätt som utgick från förhandling, samverkan, dialog och 

kunskapsspridning, vilket kallas för Governance inom förvaltningsforskningen. 

Governance är ett etablerat styrsätt inom integration som kan spåras ända tillbaka till 

Statens invandrarverk som bildades i slutet av 60-talet. När arbetsförmedlingen sedan 

fick huvudansvaret över integrationsinsatserna genom den nya lagen, så ökade 

graden av detaljstyrning tydligt. En annan stor skillnad menar forskarna är att 

insatserna utförs till stor del av privata aktörer, som upphandlas av 

arbetsförmedlingen vilket har lett till en komplex förvaltningsstruktur med en 

blandning av hierarkisk styrning, marknadsstyrning och samverkan likt den som 

funnits tidigare (Asplund, et al., 2017). 

 

2.3.3 Samverkan  

Samverkan är en viktig faktor som kan påverka utfallet av ett beslut inom 

integrationspolitiken. Winter menar att hur en implementeringsprocess fungerar 

beror på hur samverkan fungerar när ett beslut ska genomföras. Handlingssätt kan 

variera i engagemang och samordning både inom en organisation och mellan 

organisationer (Winter, et al., 2012, p. 231).  

Ett beslut ska även implementeras på flera olika politiska nivåer. Evert Vedung (2016) 

diskuterar flernivåperspektivet och menar att när ett politiskt beslut ska genomföras 

så innebär det att olika politiska nivåer i överlappande geografiska områden ska 

implementera beslutet. Som exempel ges statlig nivå, lokal nivå, frontbyråkrater och 

slutmottagare.  Det är därför viktigt, menar han, att de som ska implementera beslutet 

förstår innebörden av beslutet, att de vill implementera beslutet och att de kan och 

förmår att implementera beslutet. (Vedung, 2016, p. 83).  

2.4 Tidigare forskning om integrationspolitik 

2.4.1 Implementering 

Då reformens mål är att göra det enklare och snabbare för nyanlända flyktingar att få 

ett arbete så är det viktigt med rätt förutsättningar för att lyckas på arbetsmarknaden. 
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Arbetspraktik och yrkesförberedande studier tillsammans med svenskundervisning 

har visat sig vara en framgångsfaktor. Även betydelsefulla kontakter med 

arbetsmarknaden och nätverk med yrkesverksamma har gett bra resultat. Ett problem 

vid införandet av etableringsreformen 2010 anser Rosenqvist var att kommuner som 

redan hade en fungerande integration, efter reformen enbart hade medel till att 

hantera SFI undervisningen och därmed försämrade sin integration (Rosenqvist, 

2011). När det gäller att implementera integrationsåtgärder, menar Panican och 

Ulmestig (2017) att nyanlända invandrare får ta del av tveksamma 

aktiveringsåtgärder då kommunerna saknar kunskap om faktiska resultat. 

Kommunerna fokuserar på att rikta arbetsmarknadsintegrerande åtgärder enbart till 

den egna kommunen, och på kommuninvånarens skyldigheter mot den egna 

kommunala budgeten, att svenska arbetsmarknadsintegrerande åtgärder är ologiska 

och slumpmässigt förankrade. Integrationsåtgärder är viktiga då de riktar sig till 

utsatta människor. Det saknas kompetens hos många kommuner kring vilka politiskt 

beslutade åtgärder som ger önskat resultat (Panican & Ulmestig, 2017). Annan kritik 

som har uppstått kring implementering av integrationsåtgärder är problem med långa 

handläggningstider hos arbetsförmedlingen som inneburit att kommuner och den 

lotsverksamhet4 som fanns tidigare, har fått vänta länge innan de har kunnat ta vid 

(Rosenqvist, 2011). Det tog även lång tid innan den nya reformen visade resultat. Efter 

ett år visade den nya reformen inte på någon förändring, vilket kan ses som ett 

misslyckande eller att implementeringen helt enkelt har haft en del barnsjukdommar 

(Andersson Joona, et al., 2015). Detta trots att regeringen satsat 1 miljard kronor för att 

genomföra reformen (Rosenqvist, 2011). När reformen utvärderades 2016 fanns en 

liten ökning av arbetsmarknadsetablering för nyanlända invandrare vilket kan bero 

på att de har ingått i arbetsmarknadsintegrerande åtgärder i större utsträckning än 

tidigare. Främst har de personer som ingått i arbetsmarknadsåtgärder i större 

utsträckning haft sysselsättning varit sysselsatta fler timmar vilket inneburit högre 

inkomster än tidigare. Arbetsmarknadsutbildningarna har ökat. Samt att möjligheten 

till sysselsättning är beroende av vilken län och kommun man bor i. (Andersson 

Joona, et al., 2017). En ny lag om bosättning började gälla 2016, Lag (2016:38) om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bilaga 2), vilket innebär att alla 

kommuner måste ta emot nyanlända invandrare, vilken inte utvärderas i den här 

studien men som kan påverka utvecklingen (Andersson Joona, et al., 2017).   

 

2.4.2 Samverkan 

Behovet av att samordna integrationsinsatser mellan olika aktörer fanns även innan 

etableringsreformen antogs, när kommunerna ansvarade för mottagande av 

nyanlända invandrare. Kommunerna samverkade då med enskilda statliga 

myndigheter och inte genom en bred samverkan med flera aktörer samtidigt och för 

att etableringsreformen ska fungera är det viktigt att etableringsinsatserna samordnas 

genom att berörda myndigheter och kommunerna samverkar tillsammans. 

 

4 Etableringslotsens uppdrag var att på uppdrag av Arbetsförmedlingen bidra till att den nyanlände invandraren 

fick: kontakter och nätverk mot arbetslivet, orientering i arbetslivets allmänna villkor och krav, möjlighet till socialt 

stöd.  
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Statskontoret har kritiserat SKL 5 och berörda myndigheter som är involverade i 

etableringsreformen där man menade att var och en hade svårt att se de andras 

uppdrag, de framhöll mest sitt eget uppdrag vilket riskerar att leda till att en god 

samverkan och samordning blir svår att få till. Aktörerna hade svårt för att enas kring 

hur etableringsprocessen skulle se ut, vilket visar en brist på förståelse och samsyn för 

varandras uppdrag (Statskontoret, 2012:22, pp. 133,135). Innan etableringsreformen 

antogs så styrdes integrationsinsatserna inom av kommunerna och i det tidigare 

kommunala systemet styrdes integrationsinsatserna med mjuka styrsätt som utgick 

från förhandling, samverkan, dialog och kunskapsspridning, (Asplund, et al., 2017). 

Och när ansvaret gick över till arbetsförmedlingen hade kommunen och 

arbetsförmedlingen samverkan för att underlätta övergången, men resultatet 

varierade. Vissa kommuner har haft ett bra samarbete medans andra inte alls har haft 

det (Rosenqvist, 2011). Många kommuner önskar en bättre dialog och mer samverkan 

med arbetsförmedlingen på lokal nivå. (Riksrevisionen, 2014:15, p. 81)  Fortfarande så 

finns det kommuner som anser att samordningen mellan insatser fungerar mindre bra 

och alla insatser som sker, inte alltid är lämpliga (Brännström, et al., 2016:1).  

 

2.4.3 Arbetsmarknad  

Bevelander och Lundh har granskat anställning av nyanlända invandrare i ett lokalt 

och regionalt perspektiv och kommit fram till att en gynnsam arbetsmarknad är viktig 

för att få ett arbete. Nyanlända invandrare har större sannolikhet att anställas inom 

industrisektorn och i den privata sektorn. Områden med lägre utbildningsnivå visade 

sig mer villig att anställa nyanlända invandrare än områden med högre 

utbildningsnivå. Det visade sig även vara enklare att få arbete inom områden med 

lägre befolkningsgrad samt i den privata servicesektorn i större städer. Nyanlända 

invandrare har störst chans att få anställning i en kommun med stor industrisektor 

eller en stor privat servicesektor (Lundh & Bevelander, 2007). 

 

2.4.4 Etableringsinsatser 

När det gäller SFI (Svenska För Invandrare) så visar en tidig utvärdering av 

etableringsreformen (2011) att SFI undervisningen inte fungerade inledningsvis. 

Forskningen menar att reformen inte riktade in sig på SFI. Det var även problem med 

långa väntetider då arbetsförmedlingen tog lång tid på sig för att besluta om insatser 

för de nyanlända invandrarna. Låg utbildningsnivå gjorde det svårt för många att 

tillgodogöras sig SFI undervisningen och det var även svårt att kunna kombinera SFI 

med praktik (Rosenqvist). Språket ses som en viktig förutsättning för att få ett arbete 

(Brännström, et al., 2016:1) (Bonfanti & Nordlund, 2012), och bara ett år efter den 

förstas utvärderingen gjordes så menar Bonfanti och Nordlund (2012) i sin granskning 

av SFI, att den svenska regeringen har tagit fasta på vikten av språket genom SFI som 

har etablerats i det svenska utbildningssystemet. Forskningen visar att efter avslutade 

studier i SFI ökar möjligheterna till arbete med 50 % efter varje år, till skillnad från de 

som hoppade av studierna i förtid. När forskarna granskade hur andra 

utbildningsvariabler påverkade resultatet så framkom att effekten av SFI inte 

 

5 Sveriges Kommuner och Landsting 
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försämrades utan var fortsatt positiv. Statistiken visar att en hög utbildning är mindre 

viktigt än kunskap i det svenska språket för att få ett arbete.  SFI lär även ut kunskap i 

svenska lagar, praktiska kunskaper, värderingar, traditioner och annat som kan vara 

till hjälp att förstå och kunna fungera i det svenska samhället. Trots att kunskap i det 

svenska språket inte är ett krav för att få ett arbete i Sverige, har den nya lagen om 

etableringsinsatser Lag (2017:584) angivit krav om att erbjuda alla nyanlända 

invandrare SFI. SFI kan ses som ett skydd mot diskriminering då nyanlända 

invandrare fostras in i den nya kulturen samt får lära sig språket och på så vis minskar 

risken för utanförskap (Bonfanti & Nordlund). Det är inte bara SFI som förbättrar 

möjligheten till att få ett arbete, utan svensk utbildning som exempelvis svensk 

högskola och svensk yrkesutbildning lyfts som en förutsättning då den egna 

utbildningen från hemlandet är svår att kunna tillgodoräkna sig (Brännström, et al., 

2016:1). När det gäller praktikplatser visar forsning på att i vissa kommuner så finns 

en otydlighet kring praktikplatsernas funktion då nyanlända invandrare slussas 

mellan olika praktikplatser utan ett tydligt mål med praktiken och att 

praktikplatsernas syfte behöver förtydligas. Det har även varit problem med att kunna 

kombinera praktik med SFI (Brännström, et al., 2016:1).  

 

Gällande den lokala arbetsmarknaden visar studier att betydelsefulla kontakter 

mellan arbetsmarknad, och nätverk med yrkesverksamma, har lett till att nyanlända 

invandrare har integrerats på arbetsmarknaden med gott resultat. Nätverksbyggande 

är viktigt för nyanlända invandrare och fler möten behöver skapas (Rosenqvist, 2011) 

(Brännström, et al., 2016:1). Att ordna bostäder är en etableringsinsats som kan utgöra 

ett hinder för att kunna ta emot nyanlända invandrare. Det är även brist på 

kommunikationer från glesbygd till centralort och många väljer bort 

etableringsinsatser på grund av långa pendlingsavstånd. Istället väljer många att flytta 

till centralorten för att ha närmare till arbete och utbildning (Riksrevisionen, 2014:15). 

Boendesegregationen kan också vara ett problem för integrationen och forskarna 

menar att kommunerna måste ta ett större ansvar i att motverka boendesegregationen 

(Brännström, et al., 2016:1). När det gäller övriga insatser så känner många kommuner 

att det är en stor utmaning att ta emot nyanlända invandrare som lider av psykisk 

ohälsa, trauma eller funktionsnedsättning. Ofta saknas det resurser och 

individanpassade insatser för att ta emot dessa personer som har svårt för att ta ett 

eget ansvar i det integrationsinsatser som erbjuds. Många kommuner anser att 

landstinget behöver ta ett större ansvar över den här gruppen av nyanlända 

invandrare (Riksrevisionen, 2014:15, p. 88) 

 

2.5 Teoretiska förväntningar utifrån tidigare forskning 

Forskningen har delats upp i två i delar och den första delen grundas i 

implementeringsteori och Multi-Level Governance och den andra delen går mer in 

specifikt på integration av nyanlända invandrare och etableringsinsatser. I det här 

stycket samlas alla teoretiska förväntningar. Utifrån tidigare forskning har fem 

möjliga påverkans faktorer valts ut och inom varje påverkans faktor presenteras två 

teoretiska förväntningar. Kommunerna i den här studie har valts ut för sin positiva 

trend med integration och förväntningarna är att kommunerna ska ha lyckats bättre 
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där andra kommuner har lyckats sämre. De teoretiska förväntningarna kommer 

därmed att vara positiva.  

 

2.5.1 Implementering i praktiken 

Det är viktigt att ta hänsyn till tjänstemännen när ett beslut ska implementeras, att de 

förstår beslutet att de vill implementera beslutet och att de kan implementera beslutet 

(Vedung, 2016, p. 83). Tjänstemännen gör inte alltid som de blir tillsagda, de kan göra 

motstånd för att minska arbetsbelastningen, vara mänsklig, hjälpa klienter eller för en 

uppgivenhet gentemot chefer och politiker som inte förstår  (Larsson, 2015, pp. 286-

288). Det är viktigt med rätt förutsättningar för att integreras på arbetsmarknaden och 

forskning har visat att arbetspraktik, yrkesförberedande studier tillsammans med 

undervisning i svenska har gett goda resultat (Rosenqvist, 2011). Kommunerna har 

även kritiserats för att deras integrationsåtgärder är ologiska och slumpmässigt 

förankrade (Panican & Ulmestig, 2017). Förväntningen är att: tjänstemännen i 

kommunerna förstår, vill och kan implementera beslut; kommunerna har god 

kompetens om hur etableringsinsatser ska genomföras för att ge ett bra resultat. 

 

2.5.2 Styrning 

Övervakning och kontroll av prestationer leder till att förvaltningen når sina mål. Att 

mäta och återkoppla prestationer ger möjlighet att finjustera arbetssätt och förbättra 

måluppfyllelsen. Målens otydlighet och brist på tydliga, lämpliga prestationsåtgärder 

hos tjänstemän har stor betydelse för chefernas förmåga att utöva kontroll och kunna 

styra över politiken (Lipsky, 1980/2010, p. 13.40). Tjänstemän skapar en egen politik 

när de interagerar med medborgarna och har möjlighet att fatta beslut som inte är 

förankrad i organisationen vilket bygger på två aspekter: stor handlingsfrihet och stor 

autonomi i förhållande till organisationens styre. Förväntningen är att: kommunerna 

har tydliga mål för styrning av verksamheten; tjänstemännen har stor autonomi och 

handlingsfrihet i förhållande till organisationens styre. 

 

2.5.3 Samverkan 

Samverkan är en viktig faktor som kan påverka utfallet av ett beslut. Hur en 

implementeringsprocess fungerar beror på hur samverkan fungerar när ett beslut ska 

genomföras. Handlingssätt kan variera i engagemang och samordning både inom en 

organisation och mellan organisationer (Winter, et al., 2012, p. 231). Kommunerna har 

en lång tradition av att samverka kring etableringsinsatser. Tidigare skedde det med 

en och en. Nu sker det genom en bred samverkan (Statskontoret, 2012:22, pp. 133,135). 

Samarbetet med arbetsförmedlingen och andra aktörer har inte alltid fungerat så bra. 

Många har önskat bättre dialog och samverkan med arbetsförmedlingen på lokal nivå 

(Riksrevisionen, 2014:15, p. 81. Förväntningen är att: kommunerna anser att 

samverkan är viktigt för en fungerande integration; samverkan sker mellan många 

olika aktörer inom integrationsområdet. 
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2.5.4 Arbetsmarknad 

En god arbetsmarknad är en förutsättning för en fungerande integration och de flesta 

anställs inom industrisektorn eller den privata servicesektorn (Lundh & Bevelander, 

2007). Förväntningen är att: kommunerna har en gynnsam arbetsmarknad; de 

nyanlända invandrarna i kommunerna är i stor utsträckning anställda inom 

industrisektorn eller den privata servicesektorn. 

 

2.5.5 Etableringsinsatser 

Det har varit problem med långa väntetider till SFI och det har även varit problem 

med att kunna kombinera SFI med andra insatser som praktik. Att kunna språket är 

en förutsättning för att få ett arbete (Rosenqvist, 2011; Brännström, et al., 2016:1; 

Bonfanti & Nordlund, 2012). Förväntningen är att: kommunerna upplever att de har 

fungerande etableringsinsatser; det är svårt att få ett arbete i kommunerna utan att 

kunna språket. 

2.6 Summering 

Vald teoretisk grund för den här studien är implementeringsteori, Multi-Level 

Governance och tidigare forskning kring etableringsreformen. Den teoretiska 

genomgången har mynnat ut i teoretiska förväntningar som intervjuerna ska komma 

fram till. Genomgången av den teoretiska bakgrunden har även resulterat i att fem 

olika påverkansfaktorer uppmärksammats: Implementering, styrning, samverkan, 

arbetsmarknad och etableringsinsatser. Dessa ligger till grund för hur intervjuerna 

och analysen har kategoriserats och genomförts. (Tabell 2.) 

 

 

 

Implementering Styrning Samverkan Arbetsmarknad Etableringsinsatser 

Tjänstemännen i 

kommunerna förstår, 

vill och kan 

implementera beslut. 

Kommunerna har 

tydliga mål för styrning 

av verksamheten. 

 

Kommunerna anser att 

samverkan är viktigt för 

en fungerande 

integration 

Kommunerna har en 

gynnsam 

arbetsmarknad. 

 

Kommunerna upplever 

att de har fungerande 

etableringsinsatser. 

 

Kommunerna har god 

kompetens om hur 

etableringsinsatser ska 

genomföras för att ge ett 

bra resultat. 

Tjänstemännen har stor 

autonomi och 

handlingsfrihet i 

förhållande till 

organisationens styre. 

samverkan sker mellan 

många olika aktörer 

inom 

integrationsområdet. 

De nyanlända 

invandrarna i 

kommunerna är i stor 

utsträckning anställda 

inom industrisektorn 

eller den privata 

servicesektorn. 

Det är svårt att få ett 

arbete i kommunerna 

utan att kunna språket. 

Tabell 2 Sammanställning teoretiska förväntningar 
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3 Metod  

I det här kapitlet följer en beskrivning av hur den här studien har genomförts, vilka urval som 

har gjorts och hur empirin har samlats in, presenteras och analyseras. Slutligen förs en 

metoddiskussion. 

3.1 Fallstudier 
I den här studien har det genomförts fallstudier i kommunerna Överkalix, Kiruna och 

Oskarshamn med syfte att finna faktorer som påverkar nyanlända invandrares 

möjlighet till arbete och självförsörjning bland de kommunerna med hög 

sysselsättningsgrad för nyanlända invandrare. Med faktorer avses implementering, 

styrning, samverkan, arbetsmarknad och integrationsinsatser. Det empiriska material 

som har samlats in och analyserats består av både djupintervjuer och dokument. 

Kommunernas resultat kommer att jämföras med varandra för att hitta möjliga 

kausala mekanismer, något som är viktigt inom statsvetenskapliga studier.  Att 

observera hur politiska problem hanteras i olika sammanhang genom jämförelser 

leder till ett politiskt lärande och synliggör andra idéer och arbetssätt vilket är av 

betydelse för den här studien. Jämförelser kan ge svar på om ett politiskt fenomen är 

en bredare trend, eller enbart en lokal trend (Hopkin, 2010, p. 285). Studien utgår från 

etableringsreformen Lag (2017:584) och kommer att granska integrationsinsatser för 

att gynna nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Studien har som 

ambition att förklara vad det är som kommunerna gör som leder till en framgångsrik 

integration.  Studien är teorikonsumerande vilket innebär att fallen står i centrum och 

teorin hjälper till med att förklara resultatet (Esaiasson, et al., 2017, p. 89). Då studien 

är djupgående med få fall kommer den inte ha som mål att kunna generaliseras till 

fler fall.  Studien kommer att ge insikt i vad som påverkar utfallet. Gerring beskriver 

målet med fallstudier enligt följande:  

 

”The product of a good casestudy is insight, …” 
(Gerring, 2007, p. 7) 

3.2 Urval 

3.2.1 Urval av kommuner 

Kommunerna i den här studien väljs utifrån sitt extrema värde vilket innebär att 

kommunerna är bättre än många andra kommuner i Sverige på att etablera nyanlända 

invandare på arbetsmarknaden och att granska extrema värden är viktigt för att 

kunna ta reda på vad de positiva resultaten beror på. Hade studien granskat 

kommuner med medelvärden eller ett extremt lågt värde så hade det inte varit möjligt 

att få reda på vilka faktorer som positivt påverkar nyanlända invandrares möjlighet 

till arbete och självförsörjning (Gerring, 2007, p. 102). Det extrema värdet kan ligga 

både högt eller lågt i förhållande till medianen och i den här studien kommer det 

extrema värdena att ligga högt över medianen. (Gerring, 2007, p. 101). De mått som 

har granskats för är följande: 
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1. Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, 

andel (%)6 (kolada.se, 2016) 

2. Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal/1000 

invånare7 (kolada.se, 2016) 

 

Måttet förvärvsarbetande flyktingar är viktig då den berättar hur stor andel (%) av 

nyanlända invandrare som har ett arbete i varje kommun. Medelvärdet för alla 

kommuner 2016 var 46,7 % och vid urvalet togs alla kommuner bort under 56,0 % för 

att få ett högt värde över medel. Måttet 56 % valdes för att det var högt över medianen 

och att det fortfarande fanns en stor mängd kommuner kvar att matcha mot mått 

nummer två. Problemet med det här måttet innebär att det finns en risk för att måttet 

inte kan ses som extremt då det inte beskriver måttet i förhållande till 

befolkningsmängd i kommunerna, utan beskriver utifrån den grupp nyanlända 

invandrare som finns i kommunen. Kommunen kan ha tagit emot få nyanlända 

flyktingar, vilket kan förklara det höga värdet på måttet. Måttet är därför viktigt att 

kombinera med ett annat extremt mått som kan stötta det första måttet.  

 

Det mått som har valts ut till att stötta mått nummer 1 är måttet som mäter antal 

asylsökande i kommunerna, vilket är viktigt för att kunna se att de kommuner som 

väljs ut i den här studien har tagit emot fler flyktingar per 1000/invånare, än 

genomsnittet av kommuner i Sverige har gjort. Medelvärdet för alla kommuner 2016 

var 20.0. och vid urval togs alla kommuner bort under 27.0. Måttet 27 valdes för att 

det var över medianen och att det fanns en stor mängd kommuner att matcha mot det 

första måttet. De matchningarna med högst värden valdes ut. Har kommunerna en 

hög andel av nyanlända invandrare i arbete i kombination med högt antal 

asylsökande i kommunerna kan det ses som extrema värden. Ett problem med det här 

måttet är att det inte visar nyanlända invandrare med uppehållstillstånd i förhållande 

till folkmängd. Måttet ses ändå som användbart då det visar att kommunerna 

hanterar stora flöden av nyanlända invandrare. 

 

Under urvalsprocessen så granskades även arbetsmarknaden i kommunerna för att se 

hur arbetsmarknaden8 var för övriga kommuninvånare, vilket visade att en 

fungerande arbetsmarknad för kommuninvånare i övrigt, har en fungerande 

integration för nyanlända invandrare och kan därmed ses som en förutsättning för en 

fungerande integration. De båda måtten har ställts mot varandra för att finna 

kommuner som både har en hög andel av nyanlända invandrare i arbete samt även ett 

 

6 Måttet beskriver ”antal förvärvsarbetande i november månad dividerat med antal skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20–64 år. Med Skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras 

anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna kan ha bott i Sverige både kortare och längre tid (kolada.se, 2016).  

7 Måttet beskriver ”antal asylsökande inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem, avser den 31/12 år T dividerat med 

antal invånare 31/12 år T-1” (kolada.se, 2016).  

8 Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%). Måttet beskriver ”Antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år 

dividerat med antal invånare i åldern 20–64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av 

anställning under november månad, och personer med inkomst av näringsverksamhet.” (kolada.se, 2016) 
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högt asylmottagande i förhållande till antal kommuninvånare. Av urvalskriterierna 

blev det fem matchningar som kan ses i tabell 3, två kommuner med lägst värde på 

mått 1, valdes bort. De tre kommuner som blev kvar är Överkalix, Oskarshamn och 

Kiruna. Läggs de totala värdena ihop för måtten får Pajala den högsta siffran men den 

här studien har inte gjort urval efter det kriteriet. 

 

 

 

Kommun Mått Indikator % Kommun Mått  Indikator 

antal/1000 inv. 

Falkenberg Mått 1 58,1  Falkenberg Mått 2 27,5 

Pajala Mått 1 56,0  Pajala Mått 2 62,3 

Överkalix Mått 1 60,3  Överkalix Mått 2 45,7 

Oskarshamn Mått 1 61,6  Oskarshamn Mått 2 40,6 

Kiruna Mått 1 68,4  Kiruna Mått 2 32,0 

Tabell 3 Urval av kommuner  

Källa: (kolada.se, 2016) 

 

3.3 Insamling av data 

3.3.1 Intervjuer 

Insamling av empiriskt material att analysera i den här studien har skett genom 

intervjuer (bilaga 5). Den kvalitativa forskningsintervjun karaktäriseras utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv vilket innebär att det finns ett intresse av att förstå sociala 

fenomen utifrån intervjupersonernas uppfattning av världen. Det är deras perspektiv 

som är intressant för studien (Kvale & Brinkmann, 2014, p. 45). 

Intervjupersonerna användes som ”sanningssägare” eller ”vittnen” och bidrog med 

information om hur verkligheten ser ut, en så kallad informantundersökning. 

Intervjupersonerna belyste vad som påverkar det höga antalet nyanlända invandrare 

som har arbete i respektive kommun och bidrog till att lägga pusslet som förklarar 

utfallet. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att inte exakt samma frågor 

har ställt vid varje intervju. De frågor som har ställts beror på vad som kommit fram 

under intervjun. Men i stor utsträckning så har ungefär samma frågor ställt till 

respondenterna. Den information som kommit fram kan leda till nya frågor att ställa 

samt att frågorna justerats till efterkommande intervju. Utifrån svaren utläses ett 

mönster som ska hjälpa till att förklara utfallet. Med anledning av att svarspersonerna 

används som källor, kan information som framkommer behöva granskas källkritiskt 

(Esaiasson, et al., 2017, pp. 235-236). Informanterna är främst tjänstemän och har valts 

ut genom urvalsprincipen centralitet som innebär att intervjupersonerna är ”centralt 

placerade källor”. En intervju har hållits med varje kommun och den eller de personer 

som deltagit hade kunskap om hur kommunen arbetar med integrationsinsatser som 

exempelvis en integrationshandläggare eller flyktinghandläggare. En intervju i varje 

kommun har även hållits med en etableringshandläggare på det lokala 

arbetsförmedlingskontoret, för att få ett annat perspektiv på frågorna och för att 
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kunna fånga upp eller förstärka viktiga påverkansfaktorer. Tanken med intervjuerna 

var att enbart prata med tjänstemän, men då det är fritt att delta i den här studien så 

har det inneburit att inte alla velat eller kunnat delta och därav har en del chefer trätt 

in och tagit intervjun istället. Viktigaste för den här studien har varit att få genomföra 

en intervju med varje utvald kommun, även om inte alla intervjupersoner är 

tjänstemän. Vissa informanter som tillfrågades önskade få ta med en chef eller kollega 

och därför intervjuades vid två tillfällen fler än en person samtidigt.  

 

 

Kommun Titel Kommun/AF 

Överkalix Verksamhetschef/ 

boendechef 

Kommun 

Överkalix Arbetsförmedlare Arbetsförmedling 

Kiruna Enhetschef/ boendechef Kommun 

Kiruna Integrationssamordnare Kommun 

Kiruna Sektionschef Arbetsförmedling  

Oskarshamn Integrationssamordnare Kommun 

Oskarshamn Arbetsförmedlare Arbetsförmedling 

Oskarshamn Arbetsförmedlare Arbetsförmedling 

Tabell 4 Urval av respondenter 

 

3.3.2 Policydokument 

De policydokument som den här studien har granskat är dokument som är framtagen 

på politisk nivå som exempelvis enhetsplaner eller andra beslut som berör 

integrationsarbetet i kommunerna. Studien har även granskat målbeskrivningar och 

dokument som är framarbetade av tjänstemännen själva. 

 

3.3.3 Etiska aspekter vid intervjuer 

Etik vid intervjuer innebär att göra rätt genom att inte kränka någon. Etiska frågor har 

beaktats under hela studien. Hänsyn har inte bara tigits till det vetenskapliga värdet i 

studien utan kan även bidra positivt till det dagliga arbetet. Informanterna har gett sitt 

godkännande, vilket innebär att varje individ deltagit efter eget val, utan bluff, tvång, 

bedrägeri, manipulering eller liknande. Skulle forskningen ske utan deras 

godkännande hade det blivit svårt att få validitet i studien och har därav inte varit 

aktuellt. Vid intervjuerna har det beaktats personliga konsekvenser som exempelvis 

stress eller ändrad uppfattning. Studien respekterar integritet, konfidentialitet och 

anonymitet (om det önskas) hos de personer som deltagit, vilket innebär att i den data 

som samlats in, kan informanterna välja att vara anonyma och så även i den slutliga 

uppsatsen (Sutton & David, 2011/2016, pp. 41,54; Kvale & Brinkmann, 2014, p. 99). För 

att ta hänsyn till etiska aspekter har respondenterna inte nämnts vid namn varken i de 

transkriberade intervjuerna eller i den slutliga uppsatsen. Respondenterna fick 

information om studien och intervjufrågorna (se bilaga 4) några dagar innan intervjun 
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skedde, vi mejl, och de fick även möjlighet att ställa frågor innan intervjuerna 

påbörjades (Kvale & Brinkmann, 2014, p. 99).  

  

3.4 Process-spårning 

Intervjuerna kommer att tolkas med hjälp av Process-spårning där granskning sker av 

en process där utfallet redan är fastställt. Process-spårning granskar oberoende 

variabler som kan ligga till grund för utfallet, så kallade kausala mekanismer. Att 

studera kausala mekanismer med hjälp av Process-spårning skapar en möjlighet att 

komma fram till en starkare slutsats gällande den kausala process där utfallet har 

producerats, vilket stärker validiteten av en teoretisk kausal mekanism. (Beach & Brun 

Pedersen , 2013, pp. 1-2) Intervjumallen har varit utgångspunkt för analysen och 

svaren sorterats in under samma kategorier som intervjufrågorna, vilket gör 

bearbetning av data enklare. Svaren kommer att delas in i kategorierna: 

Implementering, samverkan, etableringsinsatser, arbetsmarknad och styrning. 

Analysen kommer att försöka ta reda på svaren till de inledande frågorna i kapitel 1, 

genom att bygga ihop en tillräckligt bra förklaring av utfallet, där tillräckligt innebär 

att utfallet beaktar alla viktiga aspekter av utfallet, utan att överflödiga delar kvarstår. 

I den här studien står fallen i centrum och i det insamlade materialet kommer en 

sammansättning av påverkansfaktorer att spåras som kommer att förklara utfallet. 

Utfallet kan orsakas av en spretig grupp påverkande faktorer som tillsammans 

påverkar utfallet (Beach & Brun Pedersen , 2013, pp. 18,21). Analysen utgår från 

utfallet och arbetar sig sedan bakåt i materialet för att försöka avslöja tillräckliga 

påverkansfaktorer som kan förklara utfallet (Beach & Brun Pedersen , 2013, p. 21). 

 

3.4.1 Hantering av data 

De övergripande påverkansfaktorerna och de teoretiska förväntningarna (tabell 4 och 

2) kommer att strukturera och vägleda analyskapitlet. Intervjuerna kommer att ställas 

mot varandra genom triangulering för att jämföra och för att dra slutsatser. De texter 

som granskats kompletterar den data som finns i form av intervjuer. För att förtydliga 

triangulering så innebär det att data samlas in från flera olika källor av samma sort, 

oberoende av varandra, för att lösa problemet med att intervjupersoner kan ses som 

mindre tillförlitliga källor. Vikten av att ha oberoende källor kan förklaras genom 

Bayesian logik som innebär att om källorna är oberoende av varandra så är det högst 

osannolikt att intervjuerna liknar varandra. Där är därmed viktigt att ha detta i åtanke 

när svaren genomarbetas i analyskapitlet (kap 4). Skulle svaren likna varandra i hög 

grad innebär det att resultatets exakta värde försämras drastiskt (Beach & Brun 

Pedersen , 2013, pp. 128-129).     
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Tabell 5 Påverkansfaktorer för lokal integration 

 

3.5 Metoddiskussion 

3.5.1 Kritik mot fallstudier 

Trots att fallstudier används flitigt i forskarvärlden upplevs de vara förknippad med 

vissa problem. Många forskare ser på fallstudier med extrem försiktighet. Kritiker 

menar att ett enda fall som väljs, utifrån ett bredare fenomen, bör beskrivas som en 

ren fallstudie och att teorierna inte är generaliserbara utan är löst inramad, 

odisciplinerad och forskningsdesignen är informell, den empiriska hävstången ses 

som svag och resultatet ses inte som replikerbart. Inom statsvetenskap och sociologi 

så ses fallstudier som att de håller sig mer på den mjuka sidan av hårda discipliner 

(Gerring, 2007, pp. 5-7).  

 

3.5.2 Hur den här studien hanterar kritik mot fallstudier 

För att hantera den kritik som finns mot fallstudier är det viktigt att få ihop frågorna 

och problemen som formuleras på den teoretiska nivån tillsammans med den 

operationella nivån som är den nivå där studien genomförs. Studie måste empiriskt 

undersöka det som den teoretiskt säger att de gör (Esaiasson, et al., 2017, p. 58). För att 

få intern validitet kommer den här studien att använda sig av analysmetoden Process-

spårning för att bearbeta intervjuer, texter och för att kunna dra giltiga slutsatser som 

beskriver eller förklarar resultatet utifrån de analysenheter som har studerats (Beach 

& Brun Pedersen , 2013). Informanterna har även gett sitt samtycke till att delta i 

studien vilket ökar validiteten i det insamlade intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 

2014, p. 107). Texterna kommer att öka validiteten för intervjumaterialet. All data 

kommer att kopplas ihop med teoriavsnittet genom teoretiska förväntningar och 

påverkansfaktorer (kapitel 2). Intervjufrågorna utgår från tidigare forskning och fallen 

har valt utifrån sitt extrema värde. Den här studie har inte som ambition att tillgodose 

extern validitet då fallen är för få för att kunna generalisera slutsatsen till en större 

population (Gerring, 2007, p. 43). Resultatet kommer däremot att kunna bekräfta eller 

motbevisa tidigare forskning och ses därmed som kumulativ. Granskning efter 

systematiska fel sker genom hela uppsatsarbetet.   
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3.6 Summering 

Den här studien kommer att genomföras med fallstudier av kommunerna Överkalix, 

Kiruna och Oskarshamn. Fallen har valts utifrån sina extrema värden. Material som 

studien kommer att använda sig av är respondentintervjuer med tjänstemän och 

granskning av styrdokument. Materialet kommer att kategoriseras efter de fem 

påverkansfaktorer som uppmärksammades i teorikapitlet: implementering, styrning, 

samverkan, arbetsmarknad och etableringsinsatser. Etiska aspekter har beaktats och 

informanterna har gett sitt samtycke till att delta i studien. Materialet kommer att 

analyseras med hjälp av Process-spårning.  

 

4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras det insamlade materialet från intervjuer och texter sorterat under 

fem möjliga påverkansfaktorer. För att fånga upp andra möjliga påverkansfaktorer till utfallet 

har kommunerna själva fått beskriva vilka påverkansfaktorer och utmaningar de ser inom 

respektive kommun. Kapitlet beskriver hur kommunerna arbetar med integrationsinsatser. I 

den teoretiska genomgången uppmärksammades fem möjliga påverkansfaktorer som kommer 

att dela in det insamlade materialet i fem olika områden. Med hjälp av processpårning sorteras 

materialet in under olika påverkande faktorer som kan ha en påverkan på det utfall som är av 

intresse för den här studien.  

4.1 Överkalix kommun 

Överkalix kommun är en inlandskommun placerad i sydöstra delen av Norrbottens 

län i närheten av Östersjön och norska gränsen. Närmsta centralort är Kalix. Det bor  

3 367 invånare i kommunen varav 206 personer flyttade in och 190 flyttade ut under 

2017 (Kolada, 2017). Intervjuer har genomförts med lokal arbetsförmedlare på 

arbetsförmedlingen (2018-04-24) och verksamhetschef/boendechef på Överkalix 

kommun (2018-05-02). 

 

4.1.1 Implementering 

Etableringsreformen ses som tydlig att arbeta efter anser både kommunens 

representant och arbetsförmedlingens representant. Men för kommunen är det inte så 

stort uppdrag då det mesta av ansvaret ligger på arbetsförmedlingen (bilaga 2). För 

arbetsförmedlingen har arbetet blivit mycket tydligare då det nya 

etableringprogrammet är mer jämställt med övriga program inom 

arbetsförmedlingen. Det är tydligare vad som krävs av individen och vilka 

konsekvenser det får om man inte följer planeringen (Arbetsförmedlingen, 2018). 

Tydliga mål finns inte uppsatta med integrationsarbetet inom kommunen och det 

upplevs inte heller som att det finns behov för det menar kommunrepresentanten: 

 

”Nej, inte på samma sätt som på arbetsförmedlingen. Jag tycker att jag har bra 

koll ändå.”   

(källa: intervju Överkalix kommun, 2018) 
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Arbetsförmedlingen däremot följer upp mål kontinuerligt och tycker att det är viktigt 

att arbeta mot mål: 

 

”Jag tror att det är viktigt att även kolla på siffror för att få en bekräftelse på 

att det man gör i det dagliga arbetet ger ett resultat.”  

(källa: intervju Överkalix arbetsförmedling, 2018) 

 

Påverkan från andra grupper i det dagliga arbetet upplevs inte som något problem i 

den här kommunen och generellt är det en positiv inställning från andra aktörer. 

Kommunrepresentanten förtydligar detta: 

 

”Skulle det vara något så kan vi alltid resonera om det. Alla känner alla här 

och då vill man kanske inte ringa folk och vara otrevlig.”   

(källa: intervju Överkalix kommun, 2018) 

 

Språket är ett hinder i arbetet med att etablera nyanlända invandrare på 

arbetsmarknaden. Det är svårt att få arbetsgivare att ta emot nyanlända invandrare 

om de inte kan språket, vilket kan bero på säkerhetsskäl eller att de inte kan lägga den 

tid som behövs. Många är analfabeter och då är vägen lång innan språket är så pass 

bra att de klarar av ett arbete. Ofta är ohälsan stor hos de som har svårt att komma in i 

samhället och väntetiden till att få träffa en läkare kan vara lång. Hinder upplevs i 

förhållande till de andra förvaltningarna som inte arbetar med nyanlända invandrare i 

så stor utsträckning. Kommunens integrationsenhet upplevs vara lite isolerad i 

förhållande till övriga i kommunen. Positivt är att kommuninvånarna har blivit mer 

positiv till att hjälpa till och det har blivit enklare att få ut nyanlända invandrare på 

arbetsplatser än det har varit tidigare. Rollfördelningen mellan kommun och 

arbetsförmedling ses som god och de förstår varandras roller bra.  

 

4.1.2 Styrning 

När det gäller den politiska styrningen så upplevs det inte som att den lokala 

politiken är med och styr så mycket. De har mer en övergripande roll. Det finns inte 

några lokala eller regionala beslut att förhålla sig till. Det beslut som man vet har 

fattats gäller en ny organisation för flyktingmottagandet som kommer att placeras i en 

ny enhet som kommer att kallas för arbetsmarknad och integrationsenheten. Det finns 

en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen som inte är i bruk, men som 

beskriver vem som ska göra vad. Något som tjänstemännen arbetar fram och inte 

politiken. Det finns en DUA9 överenskommelse som håller på att arbetas fram i 

kommunen där nyanlända invandrare har vävts in. När det gäller medel så är det 

främst statliga medel som används till etableringsinsatser och de är lika oberoende av 

kommun. Det som är problematisk med en liten kommun är att det är svårt att köpa 

in utbildningar utifrån då gruppen som får utbildning ofta är för liten. Däremot kan 

 

9 Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete 
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den nya organisationen för flyktingmottagande ses som en politisk satsning i 

kommunen. Arbetsförmedlingen är den som styr etableringsinsatserna till största 

delen i kommunen, vilket förklaras av kommunens representant: 

 

”När det gäller etableringsinsatser styr de helt och hållet. Vi har ingen 

beslutanderätt alls och vi för egentligen ingen dialog kring det heller.”  

(källa: intervju Överkalix kommun, 2018) 

 

Den statliga styrningen ställer till det lite med den nya fördelningsmodellen som 

innebar att tilldelningen för anvisade i Överkalix kommun 2018 blev noll personer. 

Något som löstes genom att komma överens med Luleå kommun, där 

kommunen ”fick” sju av dem. Det finns svårigheter med att hålla igång en 

verksamhet om det inte finns nyanlända invandrare att ta hand om. Kommunerna i 

länet försöker se till allas behov och inte bara till sina egna. Alla som vill borde få ta 

emot nyanlända invandrare men möjligheten att påverka är minimal. Tjänstemännen 

upplever ändå som att de kan styra mycket själva över sitt eget ansvarsområde och 

göra det som behöver göras och man vill inte heller ha mer styrning från politiken. 

Samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen fungerar bra men hade gärna 

fått fungerat lite bättre. Den nya arbetsmarknad och integrationsenheten kan komma att 

förbättra samarbetet med mer insyn och möjlighet att påverka. Överkalix kommun 

har nyligen fattat beslut om att omorganisera integrationsenheten och flytta den till 

arbetsmarknadsenheten vilket kan ses som en politisk styrning. Överkalix 

verksamhetschef (Överkalix kommun, 2018) och arbetsförmedlaren 

(arbetsförmedling, 2018) på arbetsförmedlingen var båda tydliga med att det inte 

fanns några styrdokument att arbeta efter men att de ändå hade tydliga mål med 

verksamheten. Det som finns att granska är beslutet gällande den nya arbetsmarknads 

och integrationsenheten (Ks 2018-04-09, § 42) i vilket de framgår vikten av att satsa på 

integrationsarbetet då behoven har ökat med anledning av ett större 

flyktingmottagande. Viktiga mål som fångas upp i beslutet är: 

 bättre kunna fånga upp behov  

 stärka organisationen och skapa en samsyn i kommunen 

 motverka utanförskap 

 minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd 

 öka skatteintäkterna genom ökad sysselsättning 

 öka kompetensen hos anställda 

 erbjuda hjälp, stöd och vägledning till de som står längst från 

arbetsmarknaden  

 

4.1.3 Samverkan 

Kommunen samverkar med flera olika aktörer som SFI, arbetsförmedlingen, IFO10, 

olika roller inom kommunen som lärare, rektorer, skolchef, kurator med fler. De med 

samma tjänst i Östra Norrbottens län har träffar regelbundet och ringer varandra. 

 

10 Individ- och familjeomsorg 
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Länsstyrelsen ordnar träffar för alla kommuner i länet två gånger per år. Samarbete 

sker även med vissa studieförbund och föreningar med fler. Även arbetsförmedlingen 

är med på många av samverkansträffarna. Samverkan kring nyanlända invandrare 

upplevs som lite varierat beroende på vad det gäller men ses ändå som viktigt. 

Arbetsförmedlingens representant beskriver att:  

 

”Samverkan är en viktig framgångsfaktor, annars stretar alla på och man har 

ingen aning vad alla gör eller tänker.” 

(källa: intervju Överkalix arbetsförmedling, 2018) 

 

Fler möten hölls mellan kommunen och arbetsförmedlingen tidigare, men träffar sker 

ändå regelbundet en gång per månad. Önskvärt skulle vara att få en bättre samverkan 

med kommuninvånarna då det inte finns ett särskilt stort engagemang. Samverkan 

upplevs i det stora hela som bra och att samverka med andra aktörer ses som viktigt 

och leder till mer hållbara lösningar. De stora nätverken mellan kommunerna är 

positiv då det är möjligt att byta erfarenheter. Den nya organisationen ses också som 

något positivt då samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedling förväntas bli 

bättre och arbetsförmedlingen och flyktingmottagningen pratar med varandra så fort 

problem uppstår. Det är enkelt att ringa varandra för att försöka hjälpa den nyanlände 

invandraren på ett bra sätt. Samverkan i Överkalix kommun innebär att det är lätt att 

lyfta på luren och ringa till folk, inte att samverkan leder till nya integrationsprojekt 

eller integrationsinsatser. Det finns dock mycket idéer som borde användas i projekt.  

 

4.1.4 Arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden i kommunen är bra. Det finns ett stort företag som är bra på att 

anställa nyanlända invandrare. Företaget bygger bland annat färdiga 

badrumsmoduler till hotell och det behövs flera olika yrkesgrupper som plattsättare, 

elektriker och rörmokare med fler. Även inom vården får många jobb. Alla får inte 

vårdutbildning vilket har lett till att många som arbetar är outbildade. 2015 öppnades 

ett asylboende i Överkalix där många asylsökanden valde att stanna kvar i 

kommunen. En del ordnade eget jobb och en del fick hjälp att ordna jobb. Många av 

de som blir anvisade till kommunen stannar kvar. De som kommer hit som anhörig 

flyttar oftast härifrån. Många unga flyttar från Överkalix vilket innebär att de 

nyanlända invandrarna ses som en stor tillgång på arbetsmarknaden. 

 

4.1.5 Etableringsinsatser 

När det gäller etableringsinsatser är SFI den första som erbjuds och är förlagd till 

förmiddagar. Eftermiddagar studerar de hemma eller har praktik. När det är möjligt 

försöker man att kombinera SFI med praktik, gärna i ett tidigt skede, vilket ger den 

allra bästa effekten. Man försöker möta individens behov. Normalt sett är det ingen 

väntetid för att börja på SFI, det är endast på sommaren som de inte har nyintagning. 

Tidigare när tillströmningen var stor, kunde väntetiden vara en månad. När det gäller 

praktik så finns tid att prata igenom praktiken ordentligt innan den börjar. Det finns 

tid att följa upp och kolla att alla är med på tåget. Ibland finns en stor förväntan på 
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vad praktiken ska innebära för den nyanlände, att praktiken ska övergå i fast tjänst. 

Det händer att missförstånd sker med praktikens syfte. Ibland har praktiken påbörjats 

för tidigt vilket inneburit att den nyanlända invandraren fått gå tillbaka till SFI-

undervisningen. Utöver SFI går det att läsa gymnasiet på distans, vilket även är 

möjligt med vuxenutbildningar. Arbetsförmedlingen köper in de utbildningar som 

det finns behov för inom kommunen. Det har hållits olika under årens lopp och inom 

kort påbörjas en vårdutbildning och skogsutbildning. För att få utbildning så innebär 

det ofta att behöva åka iväg från kommunen och kommunen har tyvärr dåliga 

bussförbindelse. Negativt är även att arbetsförmedlingen inte kan erbjuda externt stöd 

via stöd och matchning, där externa aktörer kan anlitas som stöd till de nyanlända 

invandrarna. Det finns inte heller någon extern leverantör av utbildningar på orten 

och det är begränsat vad kommunen kan erbjuda via Komvux.  

 

Träffar har ordnats mellan företaget som bygger hotellrum och nyanlända invandrare 

som varit lämpliga för anställning. Nätverksträffar mellan arbetsgivare och nyanlända 

invandrare är inte något som kommunen sysslar med i vanliga fall och behovet 

upplevs inte som stort. Men studiebesök för nyanlända invandrare på arbetsplatser 

ses som viktiga för att introducera praktikplatser. Deras bild av en arbetsplats kan 

skilja stort från verkligheten. Då mottagningen ses som relativt liten i kommunen 

upplevs inte boendesegregation som något problem. Det är relativt enkelt att ordna 

bostäder. Övriga insatser som sker är projektet nystart (Arbetsförmedlingen, 2018) 

som kommer att startas för nyanlända invandrare. Det finns svårigheter med att 

ordna samhällsorienteringen då gruppen för nyanlända invandrare är för liten för att 

anställa en lärare. Behovet är max 60 timmar per år. Även om samarbete sker med 

andra kommuner är det svårt att ordna på grund av stora avstånd mellan orter i 

regionen. Utbildningen har skett på försök med videolänk, vilket har varit för svårt 

för analfabeter som fått svårt för att föra en dialog. Det blev mest monolog. Försök har 

även gjort med att ordna busstransport till Kalix, vilket innebar en resa på sju mil. 

Krångligt att organisera då kommunikatören kom från Luleå. Det är svårt att få de 

nyanlända invandrarna att känna sig inkluderade i samhället. Kommunens 

representant beskriver följande: 

 

”Får ofta höra att de nyanlända inte vill gå på saker för att de inte kan språket 

så bra. De känner av att de inte är riktigt välkomna ” 

(källa: intervju Överkalix kommun, 2018) 

 

 Det som fungerar bra är att insatserna är individbaserade och en dialog sker kring 

varje person. Att sitta ner tillsammans gör att det går fort att hitta lösningar åt de 

personer som har behov. Det signaleras fort om något inte fungerar, vilket kan handla 

om en persons mående. Det är enkelt att ringa varandra för att försöka hjälpa den 

nyanlände invandraren på ett bra sätt och Det är mycket positivt att ha en stor 

arbetsgivare som är positiv till att anställa nyanlända invandrare och där språket 

utgör något hinder, de har fått till arbetslag som fungerar. 
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4.1.6 Påverkansfaktorer och utmaningar 

Viktiga påverkansfaktorer i kommunen är att synen på nyanlända invandrare har 

förändrats till det bättre efter den stora flyktingvågen 2015. Och det finns ett stort 

behov av nyanlända invandrare i kommunen då efterfrågan på arbetskraft är stor. 

Gruppen ses som en tillgång. En annan viktig framgångsfaktor som finns i 

kommunen är att den mängd nyanlända invandrare som kommer, är hanterbar. Det 

finns möjlighet att göra bra kartläggning och möta varje persons behov. Samarbetet 

kring SFI är också en framgångsfaktor. Utmaningar som finns innebär att fortsätta 

arbeta bort den motsättning som finns mot att ta in nyanlända invandrare på 

arbetsplatsen. Att få ut nyanlända invandrare på arbetsplatser via projektet nystart där 

utgiften för arbetsgivaren blir minimal, samt att de får stöttning från kommunen. Det 

kan även vara svårt att få andra aktörer delaktiga i arbetet med att integrera 

nyanlända invandrare för att det saknas engagemang hos de personerna. Kommer det 

in nya personer till viktiga roller kan utvecklingen bli mycket bättre. Mycket av det 

engagemang som saknas hos andra aktörer beror på vilka personer som jobbar. 

Kommunens representant beskriver:  

 

”En oengagerad person med en viktig roll märks så tydligt i en liten kommun, 

än de hade gjort i en större kommun.”  

 (källa: intervju Överkalix kommun, 2018) 

 

Det saknas bättre sjukvård och utbildningar på plats i kommunen. Kommunen 

behöver vända trenden med att människor med högre utbildningar flyttar från orten. 

Det är svårt att locka folk med högre utbildning till kommunen vid rekryteringar och 

då är det extra viktigt att få de som redan är här, att stanna. 

 

4.2 Kiruna kommun 

Kiruna kommun är placerad i nordligaste delen av Norrbottens län med 23 116 

invånare varav 1 239 flyttade in och 1 270 flyttade ut under 2017 (Kolada, 2017). 

Intervjuer har genomförts med sektionschef på arbetsförmedlingen (2018-05-03) och 

enhetschef/boendechef, integrationssamordnare (2018-05-04). 

 

4.2.1 Implementering 

Etableringsreformen ses som tydlig att arbeta efter men genom att arbetsförmedlingen 

och migrationsverket kommer att få minskade resurser kommer tjänstemännen på 

integrationsenheten troligen få göra mer arbetsuppgifter än tidigare. Längre 

handläggningstider kan innebära att det tar längre tid för nyanlända invandrare att 

komma i arbete. Det kan även innebära en ökad kostnad för kommunen då 

information kring sökbara statliga bidrag som finns att söka, inte hinns med att ges. 

Vilket leder till att kommunen får ta de kostnaderna istället. Det nya 

etableringprogrammet ses som mycket positivt då många insatser jämställs med 

övriga insatser inom arbetsförmedlingen. Att implementera nya beslut om 

etableringsinsatser i kommunen kan vara lite motigt och det kan ta tid att få igenom. 
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Men i det stora hela upplevs mottagandet för nya idéer och projekt som något 

positivt. Mål för verksamheten finns för hur många som ska ha egen försörjning. Det 

finns även uppföljning av hur många som arbetar eller studerar 90 dagar efter avslutat 

etableringsuppdrag/etableringsprogram. Kommunen har även ambitionen att bli bäst 

i sverige på integration, vilket höjer ambitionsnivån med integrationsarbetet i 

kommunen. När det gäller påverkan i arbetet från olika grupper fungerar det mycket 

bra. Det kan även ses som något positivt då det visar på ett engagemang. 

Arbetsförmedlingens representant säger följande: 

 

”Det tyder på ett engagemang från samhällets olika aktörer och alla dessa 

åsikter och synpunkter. Så jag tycker i grunden att det är positivt.” 

 (källa: intervju Kiruna arbetsförmedling, 2018) 

 

De hinder som finns med etableringen är främst bostadskravet från staten, som begär 

att kommunen ska ordna bostad inom två månader medans uppsägningstid för en 

lägenhet enligt hyreslagen är tre månader. Förutsättningarna skulle bli bättre om 

samma regler gällde.  Kulturen kring manligt och kvinnligt gör att det är svårt att nå 

fram till kvinnor med etableringsinsatser. Det finns en kultur av att kvinnor ska vara 

hemma och ta hand om barn och hushåll. Arbetsförmedlingen har även ett internt mål 

att verka mer för kvinnor. Bristandes språkkompetens kan vara ett problem. Det är 

även problem med att få unga att gå färdigt skolan, de vill hellre arbeta och tjäna 

pengar.  

  

4.2.2 Styrning 

När den stora flyktingvågen kom 2015 vaknade politiken till och idag finns ett stort 

stöd både från den politiska ledningen och från tjänstemannaledningen, vilket 

upplevs som positivt. Att migrationsverket och arbetsförmedlingen får minskade 

resurser leder till att kommunen får ta mer ansvar. Det kan även svänga snabbt vilket 

regelverk som gäller. Statlig styrning märks även genom DUA som utökades till DUA 

PLUS:s och nu inkluderar nyanlända invandrare. På lokal nivå har politikerna satsat 

på integration genom att starta upp en integrationsenhet. Ett projekt pågick 

inledningsvis under 1,5 år, där mycket samverkan skedde för att arbeta fram en plan 

för den nya enheten. Arbetet med integrationsinsatser finansieras enbart med statliga 

medel och integrationsenheten upplever ingen tydlig styrning uppifrån utan anser att 

de har relativt fritt inom givna ekonomiska ramar. Så här förklarar de den mjuka 

styrningen: 

 

”Men det handlar ju också om att vi gör ett bra arbete och att de litar på det 

arbete vi gör.” 

 (källa: intervju Kiruna kommun, 2018) 

 

Viktiga idéer plockas upp genom samverkan, vilka sedan implementeras i 

verksamheten. Men i mångt och mycket styr integrationsenheten över åtgärder och 

insatser. Enheten tar fram verksamhetsplaner varje år och handlingsplaner som 
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beskriver hur målen ska nås, vilka sedan klubbas igenom av politiken. Det finns även 

möjlighet att ha verksamhetsdialog med kommunalråden en gång i månaden där 

viktiga ämnen lyfts som behöver lösas politiskt. Även politikerna kan skicka med 

saker som ska spridas vidare i de andra samverkansgrupperna. I övrigt är det 

arbetsförmedlingen som styr etableringsinsatserna men det är viktigt att övriga 

aktörer är delaktiga, särskilt Kiruna kommun och Lapplands lärcentra. Styrningen 

upplevs fungera bra. Det som upplevs som problematiskt är främst dilemmat med 

bostäder och där gäller det att träget knuffa på politiken om och om igen då det är 

svårt att få gehör från politikerna, vilket förklaras med: 

 

”Det är stor bostadsbrist i Kiruna och då är det lite känsligt att ge förtur till 

vissa grupper.”  

  (källa: intervju Kiruna kommun, 2018) 

 

Det finns även en önskan om att bli bättre på att ta hand om den grupp nyanlända 

invandrare med funktionshinder. Att hitta strukturerade sätt när det gäller 

arbetsformer, rutiner och att få till insatser och genomföra dem. Och det finns bra 

resurser inom arbetsförmedlingen i form av psykologer, arbetsterapeuter, 

beteendevetare och socialkonsulenter som jobbar med olika stödinsatser vilket gör att 

det borde vara möjligt. Det vore även bra om fler avslutade sina studier. Det finns en 

positiv attityd mot den här gruppen och alla vet att de behövs i arbetslivet, vilket både 

politiker och tjänstemän förstår. Det mesta ses som positivt. Kiruna kommun har 

tydligt satsat på integration genom att starta en integrationsenhet 2016 vilket skedde 

genom en omorganisation. De styrdokument som finns tillgängliga är mål och 

verksamhetsplan för integrationsenheten. De mål som har fångats upp genom 

dokumenten är: 

Mål 2018 

 Förbättra integrationsenhetens verksamhet 

 Skapa förutsättningar för en god etablering för varje kommunplacerad 

nyanländ 

 Arbeta fram en integrationsstrategi som ska antas av kommunfullmäktige 

 70 % har eget bostadskontrakt 

 90 % har arbete eller studerar 
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Mål 2020 

 Att bli Sveriges bästa kommun på integration 

 Bra rutiner och mål för integrationsarbetet 

 Verksamheten är anpassad efter behovet 

 100 % av alla arbetsföras kommunplacerad nyanländ 

har ett jobb eller utbildar sig 

 100 % av alla kommunplacerad nyanländ 

 har eget bostadskontrakt 

 

4.2.3 Samverkan 

Samverkan sker i olika forum och man har försökt att täcka in allt. Det finns en intern 

samverkansgrupp inom kommunen för att hantera saker som händer inom 

kommunen exempelvis om det är problem med att nyanlända invandrare inte vet hur 

man beter sig på badhuset så lyfts det där. Där ingår chefer inom kultur- och 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kirunabostäder och tekniska verken. 

Det finns en extern samverkansgrupp och där ingår den gemensamma 

överenskommelsen som arbetsförmedlingen arbetar fram. I den ingår 

migrationsverket, arbetsförmedlingen och de olika lärosätena. I den ser de på vilka 

problem som behöver lösas för externa parter så att allt fungerar smidigt. Det kan 

vara saker från den interna gruppen som behöver lyftas i den externa och tvärtom.  

Samverkan sker med föreningarna, men det behöver förbättras för att nå fler 

föreningar. Det finns en politisk samverkan där de kan lyfta saker från de andra 

samverkansgrupperna och tvärtom. Samverkan sker inom regionen via länsstyrelsen, 

som är ansvarig för den samverkan. Samverkan sker även med näringslivet genom 

kompetensrådet. Samverkan beskrivs om nyckeln till att få integrationsarbetet att 

fungera. Kommunrepresentanten beskriver följande:  

 

”Nyckeln till att få det att funka med integrationen är samverkan. ”  

(källa: intervju Kiruna kommun, 2018) 

 

Att jobba mycket med samverkan är ett arbetssätt som arbetades fram inför att den 

nya integrationsenheten startade upp. Samverkansarbetet upplevs som tidskrävande 

men som oerhört viktigt för att integrationsarbetet ska fungera.  Även samverkan 

mellan kommunen och arbetsförmedlingen upplevs fungera bra och det finns en stark 

tradition av samverkan i kommunen då tiderna var sämre under 70- och 80-talen och 

det blev viktigt att hjälpas åt. Arbetsförmedlingen och kommunen fick hålla ihop i 

dåliga tider för att hålla igång samhället och det lever kvar än idag. En liten kommun 

där alla känner alla gör att det är enkelt att kommunicera med varandra. Man vet 

vilken man ska ringa för att komma framåt i en fråga. Med kompetenta och 

engagerade personer går det bra att samverka, men om kompetensen och 

engagemanget försvinner så kommer det inte att fungera lika bra. För att nyanlända 

invandare ska komma in i samhället och kunna ta anställning, där det finns behov av 

arbetskraft, så behövs åtgärder och det behövs samverkan för att klara av det.   
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4.2.4 Arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden i kommunen är god. Väldigt många nyanlända invandrare får 

arbete. Främst får de arbete som inte kräver en högre utbildning. Kommunen är en 

stor arbetsgivare och anställer många nyanlända invandrare inom vård och omsorg. 

Många anställs även inom turistnäringen som hotell och restaurangbranschen. Utöver 

det så varierar det stort. En god arbetsmarknad ses som en förutsättning för 

integrationsarbetet menar kommunens representant: 

 

”Har man en god arbetsmarknad så är halva integrationen gjord.” 

 (källa: intervju Kiruna kommun, 2018) 

 

Att befolkningen blir äldre och många kommer gå i pension inom några år har 

inneburit att många kommuninvånare har förstått att gruppen nyanlända invandrare 

är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Arbetsförmedlingens representant 

beskriver: 

 

”De nyanlända är vår räddning. Här får vi in nya människor i vårat samhälle 

som bidrar, producerar och håller igång det stora hjulet.” 

 (källa: intervju Kiruna arbetsförmedling, 2018) 

 

4.2.5 Etableringsinsatser 

SFI undervisningen har bra resurser och inga långa väntetider. Nyanlända invandrare 

som kommer under sommaren får vänta till hösten. SFI undervisningen går på halvtid 

och blandas med en etableringskurs på folkhögskolan på halvtid. Etableringskursen 

innehåller utbildning i svenska, samhällsfrågor och hur de kan hitta ut i arbetslivet 

genom exempelvis praktikplatser. Praktiken är ofta förlagd på halvtid för att kunna 

kombineras med SFI. Kommunen har utbildat handledare ute på praktikplatserna 

med ansvar över den nyanlände invandraren. Det gäller både offentliga arbetsplatser 

och privata. Medel har beviljats utifrån, för att anställa en projektledare till att 

förbättra företagskontakterna och skapa mer praktikplatser i kommunen. Genom 

projektet kom i jobb får de först en månads praktik och om det fungerar bra så erbjuds 

de anställning. Praktik kan även vara förberedande inför en utbildning och även ren 

språkpraktik förekommer. Missförstånd kan ske med praktikens syfte ibland där 

personer tror att de ska få ett arbete efter praktiken när det inte var tänkt så. Ibland är 

det svårt att förstå skillnaden på praktik och arbete även om tjänstemännen är tydliga.  

 

Utbildningar som hålls utöver SFI är DUA, olika utbildningstrappor, barnskötare, 

vård med en inledande orienteringskurs som innebär att de kan börja vikariera. De 

kan sedan gå vidare till att läsa undersköterska eller vårdbiträde. Samma upplägg 

finns inom hotell och restaurang. Industrispåret kommer att starta inom kort samt 

barnskötare. ABC kraften är en kompletterande aktör och har utbildningar på lite 

enklare nivåer inom samhällskunskap. Samarbete sker med Folkhögskolan i Kiruna 

som tar emot ungdomar som inte får gå kvar på gymnasiet. Folkhögskolans 

studieupplägg passar de ungdomar som inte har studievana från sina hemländer. 
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Högskola finns inte i kommunen men samarbete finns med Luleå tekniska universitet 

och Umeå universitet. När det gäller validering av utbildningar är det väldigt lite som 

går att göra i Kiruna. Det kan var svårt att motivera nyanlända invandrare att validera 

sin tidigare utbildning, de vill hellre arbeta. Integrationsenheten ansvarar och sköter 

själva samhällsundervisningen och även utbildningen ABC Föräldrar som handlar om 

att sätta barnen i centrum. Andra insatser som sker är projektet kompetens och 

samverkan där fyra kommuner samverkar inom kompetens och utbildningsfrågor där 

medel kom från eu och riktas mot nyanlända invandrare. Där ingick studier, praktik 

och handledare som stöttade. Utfallet blev gynnsamt för deltagarna. Nätverksträffar 

mellan nyanlända invandrare och företag, sker vanligtvis inte i kommunen. 

Boendesegregation finns inte i Kiruna idag men kommer att finnas när den nya staden 

har byggts, vilket beror på att de nya bostäderna kommer att vara så dyra och det 

leder till segregation. Det här ses som mycket tråkigt men inget som går att förända. 

För att hantera segregationen har kommunen startat projektet Kirunabo, med målet att 

hitta andra plattformar för spontana mötesplatser för nya och gama Kirunabor. Några 

av planerna innebär en fritidsbank för utlåning av sportutrustning vilket är tänkt att 

sammanföra nya och gamla Kirunabor. En annan plattform är en öppen förskola eller 

liknande som är tänkt att vara ett ställe för barnfamiljer kan mötas. Att det inte finns 

boendesegregation idag, beror på en politisk vilja att motverka boendesegregation i 

kommunen. I det stora hela så fungerar de flesta integrationsinsatserna bra. 

Framförallt samverkan med migrationsverket, arbetsförmedlingen, lärcentra och 

övriga aktörer fungerar jättebra. Det som fungerar mindre bra är att ordna bostäder 

till alla. Det behövs ett större engagemang bland kommuninvånarna när det gäller att 

välkomna de nyanlända invandrarna. Kommunen är föreningstät med många 

nyanlända invandrare som aktiva, men det leder inte till nästa steg. De behöver 

vänner. Den goda arbetsmarknaden innebär en nackdel när det gäller att få nyanlända 

invandrare att studera. De vill hellre arbeta och det kan vara svårt att motivera dem 

till att studera. 

 

4.2.6 Påverkansfaktorer och utmaningar: 

En viktig framgångsfaktor är att politiken är med och är aktiv. Även om möjligheten 

att träffa politikerna varje månad inte nyttjas, att möjligheten finns betyder väldigt 

mycket. Kommunens representant beskriver: 

 

”Man måste ha den politiska ledningen med sig för att lyckas.” 

 (källa: intervju Kiruna kommun, 2018) 

 

Den goda arbetsmarknaden är också en fördel men svår att styra över. Viktiga 

påverkansfaktorer är samverkansformen, korta beslutsvägar, kända klara tydliga 

kontaktvägar. Man vet vem som gör vad och vem som har mandat att besluta. 

Arbetsförmedlingens representant beskriver följande:  

 

”Jag vet i princip alltid vem jag ska ringa eller mejla för att få ett svar, eller för 

att komma fram i en fråga.”  (källa: intervju Kiruna arbetsförmedling, 2018) 
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När det gäller utmaningar så ses statliga politiska beslut som utmaningar då de inte 

går att styra över, de påverkar så direkt. Även om besluten fattas för migrationsverket 

eller arbetsförmedlingen påverkar det kommunen. Kommunala beslut påverkar också 

på så vis att före ett val kan politiker vara väldigt generösa men efter valet stramas det 

åt. Det finns en oro kring vad som händer efter kommande val. Ett hinder med att 

starta upp integrationsprojekt är att det finns inga arbetslösa att ha med i projekten, 

arbetsmarknaden är för god. En annan utmaning är arbetsförmedlingens krympta 

anslag. Mycket service kommer att ske via telefon eller digitalt, vilket kan innebära 

problem för nyanlända invandrare som inte förstår språket så bra. 

 

4.3 Oskarshamns kommun 

Oskarshamns kommun är en kustkommun i södra sverige belägen i Kalmar län. Det 

bor 26 928 invånare i kommunen varav 1324 flyttade in och 1402 flyttade ut under 

2017 (Kolada, 2017). Intervjuer har genomförts med två arbetsförmedlare (2018-04-24) 

och kommunens integrationssamordnare (2018-05-02).  

 

4.3.1 Implementering 

Etableringsreformen ses som någorlunda tydlig att arbeta efter. Det är tydligt att 

kommunen ska ordna boende, samhällsorientering, skola med mera. Det sker även 

mycket samarbete kring detta. Revideringen av reformen gör att systemet nu är mer 

likt det som finns för övriga arbetssökande och det ställs lite högre krav på nyanlända 

invandrare än tidigare. Tidigare var det en rättighet att få en etableringsplan, nu 

innebär det skyldigheter från deras sida och de kan de bli av med den. Det är även 

positivt att den ekonomiska biten har flyttats över från arbetsförmedlingen till 

försäkringskassa efter årsskiftet vilket tog upp mycket av samtalstiden med de 

nyanlända invandrarna. Arbetsförmedlingen menar att det blev fel fokus vid träffarna 

då samtalet handlade mycket om pengar istället för hur den nyanlände skulle närma 

sig den svenska arbetsmarknaden. Tydliga mål finns i kommunen angående hur 

många som ska komma, hur många som behöver boende och samhällsorientering. 

Man försöker även ha koll på de som har fått jobb, men det är inte alltid som 

informationen kommer fram. Mer kontakt med de nyanlända invandrarna sker 

inledningsvis, vilket ses som viktigt. De får inte bara hjälp med att komma in på 

arbetsmarknaden utan även med att fylla i papper och sociala bitar. Påverkan från 

olika grupper påverkar inte så mycket. Det kan hända ibland men då gäller det att 

förklara vad som gäller för personen som frågar. Tidigare när det var gott om 

bostäder så kunde nyanlända invandrare få bostäder snabbt, men idag är det svårare 

och det kan vara svårt att förstå för nyanlända invandrare. Enheten har delats upp och 

vissa oklarheter har uppstått med socialtjänsten angående vilken som ska ordna 

bostäder åt anhöriga till de ensamkommande barnen. Något som brukar lösas genom 

att prata med varandra:  

 

”Uppstår det problem så pratar vi med varandra, så jag upplever inte att det 

är något problem.”(intervju Oskarshamns kommun, 2018) 
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Nyanlända invandrare kan ibland känna en frustration och ha förväntning på att få ett 

arbete. Och det är många nyanlända invandrare i kommunen just nu och 

arbetsbelastningen kan vara hög för tjänstemännen. Den grupp som står långt från 

arbetsmarknaden hinner de inte träffa så mycket som de hade önskat. Det är viktigt 

att det finns någon som fångar upp dig när motivationen försvinner. Och det behövs 

även för vuxna.  Det största hindret med etableringen är att inte kunna språket. Det 

behövs mer yrkesutbildningar då exempelvis jobb på dagis kräver 

barnskötarutbildning.  

 

4.3.2 Styrning 

Det märks att politikerna satsar på integrationen i kommunen genom olika projekt 

som exempelvis projektet kalejdo vilket hjälper nyanlända kvinnor in i samhället, 

finansierat av kommunen. Även Ny i Oskarshamn är en liknande satsning. Det finns en 

etableringsplan som är under omarbetning och det är osäkert hur mycket den 

efterföljs. Politikerna har valt att flytta integrationsenheten från socialtjänstens till 

arbetsmarknadskontoret för att insatserna mer ska riktas mot arbetsmarknaden. 

Integrationsenheten har blivit inbjuden till ett partimöte för att informera och svara på 

frågor gällande integrationsarbetet och intresset märks tydligt menar kommunens 

representant: 

 

”Vi känner att vi har ett politiskt stöd. Man känner att de är intresserade.” 

källa: intervju Oskarshamns kommun, 2018) 

 

Kommunens tjänstemän kan uppleva toppstyrning till viss del från 

arbetsförmedlingen, vilket beror på att arbetsförmedlingen är väldigt styrda av sina 

egna rutiner. Vilket upplevs som problematiskt med förståeligt. Samverkan sker till 

viss del men mycket är styrt från deras håll. Tjänstemännen kan styra ganska mycket 

själva när det gäller sitt eget ansvarsområde. De går in mycket med hjärtat och alla 

kollegor på enheten är lika engagerade. Samhällsorienteringen kan de styra mycket 

över själva. Mycket styrs även genom samverkan. I det stora hela fungerar styrningen 

bra. Men mycket jobb sker i stuprör inom kommunen men det finns ett mål i 

kommunen om att alla ska jobba åt samma mål vilket ses som positivt. Genom att 

integrationsenheten har flyttat finns en del otydligheter kring ansvarsfördelning med 

de gamla kollegorna på socialtjänsten som hanterar ensamkommande barn och deras 

anhöriga. Det finns ont om bostäder och vem har rätt till bostaden socialtjänsten eller 

integrationsenheten. Oskarshamns kommun organiserade om integrationsenheten 

2016 som flyttades till arbetsmarknadsenheten för att förbättra den sociala 

problematik som arbetslöshet innebär samt den kostnad det innebär för kommunen. 

Det beslut som finns, visar när Kommunfullmäktige beslutade om den nya 

organisationen samt när den skulle börja gälla (Ks 2016-04-11, § 41).  
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4.3.3 Samverkan 

Samverkan sker med arbetsförmedlingen, folkhögskolan, socialtjänsten, olika delar av 

kommunen, SFI, fritidsförvaltningen, olika föreningar, svenska kyrkan, 

bemanningsföretag, Lernia, Monera, Macdonalds och Saft. Samverkan med andra 

aktörer upplevs fungera mycket bra, även om samarbetet med arbetsförmedlingen 

inte fungerar helt perfekt då deras insatser många gånger krockar med kommunens 

insatser. Regelbundna träffar sker mellan kommunen, arbetsförmedlingen och SFI. 

Lokal samverkansgrupp finns mellan kommunen folkhögskolan, Lernia och övriga 

aktörer som arbetar med nyanlända invandrare. Samarbete har skett med Rädda 

barnen som tagit med nyanlända barnfamiljer till Astrid Lindgrens värld. 

Samordningsförbundet i Kalmar län är framåt och drivande. De ser till att det finns en 

fungerande samverkan mellan olika aktörer i länet kring integration. De har även 

medel som kan fördelas till olika projekt. Kombinationen av samverkan mellan 

arbetsförmedlingen, kommunen och samordningsförbundet ses som anledningen till 

att det går fort att genomföra idéer, det går fort att få igenom och starta projekt. 

Samverkan ses som viktigt då det inte går att lösa allt kring integrationsarbetet ensam.  

 

4.3.4 Arbetsmarknad 

Många nyanlända invandrare i Oskarshamns kommun får arbete på Scania eller Saft.  

Saft har en avdelning där kravet på svenska inte är så stort vilket fungerar bra. Många 

anställs även inom vården och skolan. Under sommaren är det extra många 

nyanlända invandrare som får arbete. Extra svårt med att få arbete har den grupp som 

är analfabeter. Extra tjänster finns inom kommunen för de som står långt från 

arbetsmarknaden. De flesta pratar språket bra men den lilla grupp som inte gör det 

kan vara svårt med att få en anställning.  

 

4.3.5 Etableringsinsatser 

samarbetet kring SFI fungerar bra i kommunen men väntetiden till att få börja är 

omkring sex månader. 80 personer står för tillfället i kö. Anledningen till de långa 

köerna är att SFI:s lokalerna är för små och det saknas lokaler att flytta till. Det är 

många som är analfabeter och den gruppen individer kräver mycket mer resurser.  En 

etableringskurs startar upp på folkhögskolan två gånger per år som riktar sig till 

personer med låg utbildningsnivå. Max tre analfabeter får delta per kurs. Det finns 

yrkessvenska för personer som kommit lite längre i språket och behöver förberedas 

för yrkesutbildning eller praktik. Det är stor inflyttning i kommunen av nyanlända 

invandrare där många kommer genom anknytning. Vissa flyttar självmant och ordnar 

eget boende. Det är svårt att ordna praktik för tillfället. Kommunen och 

arbetsförmedlingen pratar ihop sig gällande vilket form av praktik som är lämplig. 

Tidigare fanns kombinerad SFI med praktik vilket inte är möjligt nu då tiden inte 

räcker till. Ibland går praktik över i fast anställning och ibland är det bara en möjlighet 

att öva på språket och få arbetslivserfarenhet. Det kan se olika ut kring när och hur 

praktik introduceras, det finns något som kallas för korta vägen där akademiker ofta 

hamnar. Vissa personer kan direkt placeras på praktik och helt hoppa över SFI 

medans andra behöver mer utbildning. Språket kan utgöra ett hinder för att få praktik 

då det krävs en viss nivå av svenska för att arbetsgivarna ska ta emot en nyanländ 
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invandrare. Bland annat kan säkerhetsskäl kan vara en anledning. Vissa som går på 

praktik kan vara redo för yrkesutbildning redan efter ett år. 

 

När det gäller övriga utbildningar så har kommunen tillsammans med folkhögskolan 

startat en utbildning, Ny i Oskarshamn, för nyanlända invandrare där de får lära sig 

språket. Kursen kan gås flera gånger om det önskas.  Nackdel är att det är svårt för 

nyanlända invandrare med barn att gå då de ännu inte har fått sin etableringsplan och 

därmed inte heller har tillgång till dagis och fritids till sina barn. Industrispåret är en 

utbildning som riktar sig till Scania där många har fått jobb efter utbildningen. Ett 

likande spår finns som riktar in sig mot Macdonalds, donkenspåret. I snabbspåren är 

arbetsgivaren till viss del delaktig i utbildningens innehåll. Lernia har genomfört 

omvårdnadsprogrammet som har lett till att många har fått jobb. Det finns ett 

regeringsprojekt Kompetensförsörjning för unga som riktar sig mot unga mellan 20–25 

som har hoppat av skolan. Ett samarbete mellan folkhögskolan, Komvux, 

arbetsförmedlingen och socialtjänsten. En föräldrautbildning hålls. Här ingår 

utbildningen Barnen i våra hjärtan. Ofta kan det vara svårt att synka dessa utbildningar 

med arbetsförmedlingens insatser vilket gör att det krockar ibland. Det krävs bra 

samarbete med arbetsförmedlingen för att de nyanlända invandrarna ska kunna gå de 

kommunalt ordnade utbildningar. Kalejdo är en utbildning som riktas mot kvinnor 

och som pågår under 10 veckor, vilket är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och 

SFI. Arbetsförmedlingen ordnar föreläsare, studiebesök, det ordnas även naturbesök 

och annat. Tre gånger i veckan träffas gruppen för en djupare samhällsorientering och 

två gånger är det öppet för alla kvinnor som vill att komma och det ges en möjlighet 

att öva språket. Kommunen arbetar hårt för att förbättra för kvinnorna och 

kommunens representant beskriver: 

 

”Man försöker med allt möjligt för att skapa en bra mötesplats för dom.”  

(källa: intervju Oskarshamns kommun, 2018) 

 

Det finns ett projekt som heter vägknuten som riktar in sig mot de som varit 

långtidsarbetslösa eller långtidssjukskriven. Ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, landstinget i Kalmar län Oskarshamns kommun, Mönsterås 

kommun och Högsbys kommun. Utbildningen Boskola har som mål att lära de 

nyanlända invandrarna hur det fungerar med boende i Sverige. De får lära sig om 

hemförsäkring, hur det går till att köpa lägenhet, lagar, vart de ska vända sig med 

olika saker, det visar bilder och diskuterar fakta. Utbildningen uppkom för att 

hyresvärdar haft problem med hyresgäster och chockhöjt hyran som följd. Allt som är 

viktig för att boendet ska fungera tas upp på utbildningen. Utbildningen genomförs 

tillsammans med hyresgästföreningen. Bosupport är ett projekt som kommunen har 

med målet att vara en länk mellan privata bostadsuthyrare och kommunen när det 

uppstod problem med nyanlända invandrare. De fick lära sig praktiska saker som hur 

sopor sorteras, hur spisen fungerar, vart cyklar får stå, vart barnvagnen får stå med 

mera. Support ges kring många praktiska delar kring boendet. Det finns även ett 

projekt som arbetar med att vara en länk mellan nyanlända invandrare och föreningar 

där görs mycket aktiviteter med barn och unga, särskilt med ensamkommande barn. 



39 
 

Det projektet ligger inte under integrationsenheten då det riktar sig mot 

ensamkommande barn. Boendesegregationen försöker kommunen arbeta med men 

det är problematiskt. De flesta kommunala bostäderna ligger i centrala Oskarshamn. 

Kommunen har även bostadsbrist. Det finns ett projekt som heter Brygga Bostäder som 

har som mål att försöka hitta privata hyresvärdar utanför Oskarshamn med det är 

svårt då det inte är många som är intresserade. Det hålls nätverksträffar med uthyrare 

där de får information kring de nyanlända invandrarna men det ger inte önskat 

resultat. Några privata uthyrare har nappat så när det är möjligt sprids de nyanlända 

invandrarnas boenden ut över kommunen. Övriga insatser som finns är en 

pensionärsgrupp för nyanlända invandrare. De får samhällsorientering, info om vart 

det finns en kyrkogård för muslimer, vart de ska vända sig vid dödsfall och 

information om vad kommunen kan hjälpa till med om de inte har pengar med mera. 

Och det är integrationsenheten som håller i den utbildningen för pensionärerna.  

 

Utbildningsvalidering erbjuds på alla arbetsförmedlingens kontor. I en liten kommun 

är det ofta en utmaning med att erbjuda validering då det ofta innebär långa resor 

som kanske kräver boende. Det är viktigt att personen är motiverad för att det ska bli 

av. Det ställs också höga krav för att kunna validera sin utbildning. För akademiker 

krävs betyg, och annat som de ofta saknar. Det som fungerar riktigt bra med alla 

insatser är det samarbete som finns mellan alla aktörer. Något som har lett till att 

många har fått jobb. Samarbetet fungerar bra mellan kommunen och 

arbetsförmedlingen när det gäller integrationsinsatser och i att kunna matcha mot 

extra tjänster inför en praktik. Något som fallit väl ut. Mindre bra fungerar det med 

insatser till den grupp nyanlända invandrare med fysiska eller psykiska 

funktionshinder. Arbetsförmedlingen och kommunen behöver arbeta mer 

tillsammans för att kunna förbättra för den här gruppen. De här individerna behöver 

anpassade arbetsplatser och de kan klara av ett arbete men det behövs extra resurser. 

Arbetsgivarna inte intresserad av att ta emot den här gruppen på arbetsplatserna. De 

som inte har en skolbakgrund eller arbetslivserfarenhet har svårt för att klara av att 

sitta i en skolbänk och kunna ta till sig den undervisning som ges. När det gäller 

boende så är det svårt för de som bor utanför Oskarshamn att ta sig till arbetsplatsen. 

Det blir ett moment 22: inget jobb- inga pengar till körkort. 

 

4.3.6 Kommunens syn på påverkansfaktorer och utmaningar: 

Den största anledningen till framgång anser kommunens representant vara den 

samverkan som sker mellan alla aktörer och det upplevs som enkelt att samverka i en 

liten kommun. Att vara en industrikommun är positivt. Kommunen stämmer av med 

arbetsgivarna vilka utbildningar som behövs vilket det leder till att många får jobb. 

den goda arbetsmarknaden är en framgångsfaktor och det finns goda möjligheter att 

få ett arbete inom kommunen. Hinder och utmaningar är att kommunen släpper de 

nyanlända invandrarna efter två år och många gånger hade det varit bra om de kunde 

få vara inskrivna längre. Exempelvis ensamstående mammor hade varit bra att kunna 

följa längre. Det är en utmaning att motivera ungdomar som inte har gått ut 

gymnasiet att återvända till skolan. Nyanlända invandrare med extremt lite skolgång 

sedan tidigare, i kombination med låg yrkeserfarenhet och kanske en speciell kulturell 

bakgrund som har svårt att relatera till vårat samhälle innebär en utmaning. De 
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nyanlända invandrarna med hög utbildning flyttar ofta från kommunen. Personer 

som kommer från enkla arbeten som jordbrukare eller serviceyrken och nu har nått en 

hög ålder men ändå har långt till pension är en grupp som innebär utmanar. De 

nyanlända invandrare som är i Sverige själv utan familj har ofta svårt att fokusera och 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Deras största fokus är att ta hit familjen:  

 

”Det är svårt att trycka på då. Vi förstår ju att det är jobbigt för dom och att de 

inte mår bra. Det har hänt att nyanlända har försökt att ta sitt liv efter avslag 

om att familjen får komma. ” 

(intervju Oskarshamns arbetsförmedling, 2018) 

 

Väntetiden att få träffa en psykolog kan vara lång. Boendesituationen är en annan 

aspekt som är problematisk då de ofta hotas av att förlora sin bostad. Många flyttar 

runt hela tiden och då får de börja om på ruta ett. De som själva väljer att gå ur kön 

som migrationsverket har blir utan hjälp från kommunerna.  

 

 

5 Analys 

I det här kapitlet presenteras en analys som tolkar och jämför data med tidigare forskning 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet förklarar vilka faktorer som påverkar 

nyanlända invandrares möjlighet till arbete och självförsörjning. Kommunerna jämförs även 

med varandra. 

5.1 Implementering 

5.1.1 Tjänstemännen i kommunerna förstår, vill och kan implementera beslut 

Evert Vedung (2016, p. 83)menar att det är viktigt att tjänstemännen förstår 

innebörden av ett beslut. Alla tre kommuner förstår etableringsreformen och anser att 

den är tydlig att arbeta efter. Kommunerna vet vilka skyldigheter de har. 

Arbetsförmedlingarna i de tre kommunerna är överens om att uppdraget är tydligare 

genom den nya lagen (Lag 2017:584), än det varit tidigare. Tjänstemännen måste även 

ha möjlighet att implementera etableringsinsatser (Larsson, 2015, pp. 286-288; Vedung, 

2016, p. 83), vilket Kiruna kommun beskriver att det kan vara motigt att implementera 

nya etableringsinsatser i kommunen och att det kan ta lite tid att få igenom men i det 

stora hela upplevs mottagandet för nya idéer och projekt som något positivt. Språket 

är ett tydligt hinder i alla kommuner för att kunna genomföra många av de 

etableringsinsatser som erbjuds (Larsson, 2015, pp. 286-288). Kiruna kommun anser 

att bostadskravet från staten är ett problem som är svårt att kunna genomföra då 

kommunen har två månader på sig att ordna bostad vilket ses som för kort. 

Arbetsförmedlingen i Kiruna upplever att det kan vara problem att få nyanlända 

kvinnor att vilja delta i etableringsinsatser då det finns en kultur av att kvinnor ska 

vara hemma och ta hand om hushållet. Vedung (2016, p. 83) menar att det är viktigt 

att tjänstemännen vill genomföra beslut vilket kan märkas i kommunerna då alla 

kommuner anser att det har blivit enklare än tidigare att genomföra implementering 
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och att den stora flyktingvågen har lett till att samhället blivit mer positiv till att hjälpa 

till. Resultatet visar att den teoretiska bakgrunden stämmer när det gäller att 

kommunerna får och vill implementera beslut. Däremot är det inte alltid som de kan 

på grund av resursbrist, tidsbrist eller annat.    

 

5.1.2 Kommunerna har god kompetens om hur etableringsinsatser ska 

genomföras för att ge ett bra resultat. 

Det är viktigt med rätt förutsättningar för att integreras på arbetsmarknaden och 

forskning har visat att arbetspraktik, yrkesförberedande studier tillsammans med 

undervisning i svenska har gett goda resultat (Rosenqvist, 2011). Ingen av 

kommunerna uppger att de känner en osäkerhet kring hur etableringsinsatser ska 

genomföras. Kiruna och Överkalix har kombinerad SFI med praktik medans 

Oskarshamn har stor arbetsbelastning så där hinner de inte arbeta med kombinerad 

SFI och praktik som de har gjort tidigare. Kommunerna har även kritiserats för att 

deras integrationsåtgärder är ologiska och slumpmässigt förankrade (Panican & 

Ulmestig, 2017). Det som kan förhindra arbetet med etablering är brist på resurser 

som exempelvis Överkalix kommun som inte har tillräckligt med nyanlända 

invandrare för att kunna anställa en lärare i samhällsorientering eller Oskarshamn 

som har för små lokaler för sin SFI undervisning, eller svårigheten i att få arbetsplatser 

att ta emot nyanlända invandrare på praktik som alla tre kommunerna upplever. 

Kommunerna vet hur många som ska komma, hur många som behöver boende och 

hur många som behöver samhällsorientering. Ingen av kommunerna upplever att 

påtryckning från andra aktörer försvårar deras möjlighet att genomföra 

etableringsinsatser. Skulle problem uppstå med andra aktörer, upplever alla 

kommuner att det är enkelt att lösa dem genom samverkan. Den här studiens resultat 

och tidigare forskning stämmer väl överens då alla kommuner har kunskap om och 

mål att kunna kombinera SFI med praktik eller yrkesförberedande studier, men en av 

kommunerna har inte möjlighet till det med anledning av bristande resurser. 

Kommunerna har goda kunskaper om hur etableringsinsatser ska genomföras. 

5.2 Styrning 

5.2.1 Kommunerna har tydliga mål för styrning av verksamheten 

Övervakning och kontroll av prestationer leder till att förvaltningen når sina mål. 

Otydlighet och brist på tydliga mål och lämpliga prestationsåtgärder hos tjänstemän 

har stor betydelse för möjligheten att utöva kontroll och kunna styra över insatserna 

(Lipsky, 1980/2010, p. 13.40). Alla tre kommuner har fattat politiska beslut gällande 

omorganisering av integrationsenheten vilket tyder på politisk styrning. Överkalix 

integrationsenhet har flyttats till arbetsmarknadsenheten för att få ett bättre fokus mot 

arbetsmarknaden med målet att stärka organisationen och skapa en samsyn i 

kommunen, motverka utanförskap och öka skatteintäkterna genom ökad 

sysselsättning med fler. Kiruna kommun startade upp en helt ny och större 

integrationsenhet än vad de haft tidigare med målet att bli bäst i Sverige på 

integration. Oskarshamn kommun startade upp en arbetsmarknads och 

integrationsenhet även de för att integrationsarbetet skulle riktas mer mot 

arbetsmarknaden och förbättra den sociala problematik som finns kring arbetslöshet 
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och även innebär en kostnad för kommunen. Ingen av kommunerna upplever en 

särskilt stark politisk styrning. Överkalix kommun upplever inget politiskt 

engagemang, medans Kiruna kommun regelbundet träffar den politiska ledningen i 

kommunen för att diskutera problem som behöver lösas. Oskarshamns kommun 

upplever även de att de har politikernas stöd då de bland annat har blivit inbjuden till 

ett parti för att svara på frågor och ge information. De har även fått medel till att starta 

upp ett projekt riktat mot kvinnor vilket initierades av politiken. Studiens resultat och 

den tidigare forskningen stämmer överens till viss del då tjänstemännen upplever att 

de har stor handlingsfrihet inom sitt eget ansvarsområde och ingen av tjänstemännen 

upplevde sig styrda från kommunernas ledning. Men alla kommuner har nyligen 

genomfört omorganisationer för integrationsenheten där mål för verksamheten tydligt 

framgår i beslut och styrdokument viket ändå tyder på att det finns mål för styrning 

av verksamheten från kommunernas ledning även om inte alla tjänstemän är fullt 

medvetna om dessa. Det här resultatet ses inte ha någon större påverkan på 

kommunernas fungerande integration. 

 

5.2.2 Tjänstemännen har stor autonomi och handlingsfrihet i förhållande till 

organisationens styre 

Tjänstemännen skapar en egen politik när de interagerar med medborgarna och de 

har möjlighet att fatta beslut som inte är förankrade i organisationen, en möjlighet 

som bygger på två aspekter: stor handlingsfrihet och stor autonomi från 

organisationens styre (Lipsky, 1980/2010, p. 13). Ingen av kommunerna upplever att 

de är särskilt styrda av sin egen organisation. De upplever alla en handlingsfrihet i 

förhållande till den egna organisationen. De känner sig inte styrda eller påverkade av 

andra aktörer i sitt genomförande av etableringsinsatser. Överkalix kommun 

beskriver att de upplever att de kan styra mycket själva över sitt eget ansvarsområde 

och göra det som behöver göras. Kiruna kommun beskriver att de inte upplever 

någon tydlig styrning uppifrån utan anser att de har relativt fritt inom givna ramar. 

Oskarshamn beskriver att tjänstemännen kan styra relativt mycket inom sitt eget 

ansvarsområde. Den här studiens resultat och tidigare forskning stämmer väl överens 

då alla tjänstemän i kommunerna upplever att de har stor autonomi och 

handlingsfrihet i förhållande till organisationens styre. Det här resultatet ses inte ha 

någon större påverkan på kommunernas fungerande integration. 

5.3 Samverkan 

5.3.1 Samverkan är viktig för en fungerande integration 

Samverkan är en viktig faktor som kan påverka utfallet av ett beslut. Hur en 

implementeringsprocess fungerar beror på hur samverkan fungerar när ett beslut ska 

genomföras. Handlingssätt kan variera i engagemang och samordning både inom en 

organisation och mellan organisationer (Winter, et al., 2012, p. 231). Överkalix 

arbetsförmedling menar att samverkan är viktig och leder till mer hållbara lösningar. 

Överkalix kommun menar att samverkan innebär att det är enkelt att ringa varandra 

för att försöka hjälpa den nyanlände invandraren på ett bra sätt, inte att samverkan 

leder till nya integrationsprojekt. Kiruna kommun menar att samverkan är bra för att 

lyfta idéer, få till sig idéer men även för att lösa problem med etableringsinsatser. I 
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Kiruna kommun arbetades det fram en plan kring samverkans forum för 

etableringsinsatser, något som det lades mycket kraft på. Deras samverkan tar upp 

mycket arbetstid men det leder till ett fungerande integrationsarbete.  Både Överkalix 

kommun och Kiruna kommun anser att det är enkelt att kommunicera med anda i en 

liten kommun. De vet vilken de ska kontakta för att komma framåt i en fråga. 

Oskarshamns kommun menar att det är tack vare samverkan som det går fort att få 

igenom och starta projekt. De menar att samverkan är viktigt i integrationsarbetet då 

det inte går att lösa allt själv, vilket även Kiruna kommun instämmer med. Det behövs 

samverkan för att klara av att genomföra de insatser som behövs för att etablera 

nyanlända på arbetsmarknaden. Kiruna kommun och Överkalix kommun menar även 

att mycket är personbundet. Om övriga aktörer kring integrationsinsatser är 

oengagerade och okunniga så är det svårt att lyckas med etableringen, men är de 

drivna, engagerande och kunniga finns mycket bättre förutsättningar att lyckas. Men 

alla lyfter vikten av samverkan inom de flesta områden som en förutsättning för en 

fungerande integration i kommunerna. Den här studiens resultat stämmer väl överens 

med tidigare forskning att samverkan är viktig för en fungerande integration. Alla 

kommuner upplever att de har en väl fungerande samverkan och menar att 

integrationsinsatserna inte skulle fungera lika bra utan, vilket kan förklara varför 

kommunerna har en väl fungerande integration. 

 

5.3.2 Samverkan sker mellan många olika aktörer 

Kommunerna har en lång tradition av att samverka kring etableringsinsatser. Tidigare 

skedde det med en och en. Nu sker det genom en bred samverkan (Statskontoret, 

2012:22, pp. 133,135). Samarbetet med arbetsförmedlingen och andra aktörer har inte 

alltid fungerat så bra. Många har önskat bättre dialog och samverkan med 

arbetsförmedlingen på lokal nivå (Riksrevisionen, 2014:15, p. 81). Samverkan sker 

inom flera olika kretsar när det gället integrationsarbetet i kommunerna. Samverkan 

sker inom länet mellan kommunerna. Det sker mellan aktörer inom kommunen som 

exempelvis socialtjänsten, kultur- och fritid, skolan och det är många olika roller som 

deltar. Med externa aktörer som exempelvis föreningar, företag, studieförbund. 

Samverkan sker i många olika konstellationer utifrån behov. Studiens resultat 

stämmer väl överens med tidigare forskning att samverkan sker mellan många olika 

aktörer. Kommunerna samverkar brett, både horisontellt och vertikalt och i många 

olika konstellationer. Kommunerna upplever att samarbetet med arbetsförmedlingen 

fungerar relativt bra men att det gärna kunde fungera bättre. Den breda samverkan 

kan ses som en påverkande faktor till att kommunerna har en fungerande integration.  

 

5.4 Arbetsmarknad 

5.4.1 Kommunerna har en gynnsam arbetsmarknad 

Enligt Lundh och Bevelander (2007) är en god arbetsmarknad en förutsättning för en 

fungerande integration, vilket alla kommuner i den här studien har. Kiruna 

arbetsförmedling upplever att den goda arbetsmarknaden kan vara ett problem då 

många väljer att arbeta istället för att gå klart skolan. I Överkalix kommun var det 

många av de som bodde på asylboendet som stannade kvar efter att de hade fått 
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uppehållstillstånd på grund av den goda arbetsmarknaden. De flesta som kommer via 

anvisning blir kvar i kommunen. En god arbetsmarknad ses som en förutsättning för 

ett fungerande integrationsarbete menar Kiruna kommun. Då befolkningen blir äldre 

och stora pensionsavgångar kommer att ske inom några år, ses de nyanlända 

invandrarna som en räddning för att kunna klara av att driva samhället i framtiden 

menar Kiruna arbetsförmedling. Tidigare forskning stämmer väl överens med den här 

studiens resultat att kommunerna har en gynnsam arbetsmarknad vilket kan förklara 

varför kommunen har en väl fungerande integration.  

 

5.4.2 De nyanlända invandrarna i kommunerna är i stor utsträckning anställda 

inom industrisektorn eller den privata servicesektorn 

Lundh och Bevelander (2007) menar att de flesta nyanlända invandrare anställs inom 

industrin eller service branschen vilket för den här studien stämmer till viss del. 

Gemensamt för kommunerna är att många nyanlända invandrare ofta får kommunala 

arbeten inom vård och omsorg där kommunerna ofta är en stor arbetsgivare. 

Överkalix och Oskarshamn har större industrier som anställer många nyanlända 

invandrare. I Kiruna anställs många inom turistnäringen som hotell och 

restaurangbranschen. Utöver dessa branscher kan det variera stort. Den här studiens 

resultat stämmer till viss del överens med tidigare forskning. De nyanlända 

invandrarna i kommunerna är i stor utsträckning anställda inom industrisektorn eller 

den privata servicesektorn, men de är även i stor utsträckning anställd inom den 

offentliga sektorn. Det som kan påverka resultatet av integration i kommunerna är att 

någon eller flera av dessa sektorer finns representerad för en ökad integration. 

5.5 Etableringsinsatser 

5.5.1 Kommunerna upplever att de levererar fungerande etableringsinsatser 

Det har varit problem med långa väntetider till SFI och det har även varit problem 

med att kunna kombinera SFI med andra insatser som praktik (Rosenqvist, 2011; 

Brännström, et al., 2016:1; Bonfanti & Nordlund, 2012). I Oskarshamns kommun är det 

problem med långa köer till SFI och trycket på SFI undervisningen innebär att det är 

svårt att få till en kombinerad SFI med praktik. Övriga kommuner har en fungerande 

kombination av SFI och praktik. I Överkalix kommun är det svårt att kombinera SFI 

med arbete då det inte går att läsa SFI på kvällstid. Alla kommuner är införstådda 

med att en kombinerad SFI och praktik ger bästa resultatet. Oskarshamns kommun 

erbjuder många olika kurser för nyanlända invandrare som syftar till att förbättra och 

förenkla etableringen i samhället, vilka grundas i olika problem som uppstått vid 

etablering för nyanlända invandrare som exempelvis Boskola, bosupport, 

föräldrautbildning och Kalejdo. När praktik introducerar varierar utifrån individens 

behov. Vissa klarar av att snabbt gå ut i praktik efter SFI medans andra behöver mer 

tid på sig. Alla kommuner upplever att det kan ske missförstånd kring praktikens 

syfte. Det kan finnas stora förväntningar på att praktiken ska leda till arbete och det 

kan vara svårt att förstå skillnaden på praktik. Alla lokala arbetsförmedlingar erbjuder 

yrkesutbildningar inom de områden som finns behov av i kommunerna. Det är endas 

Överkalix kommun som upplever problem med att tillgodogöra sig dessa 
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utbildningar då det är svårt att få till dessa utbildningar lokalt i kommunen. De sker 

oftast via digitala lösningar eller på annan ort. Alla kommuner driver olika 

etableringsprojekt, men det varierar i antal. Oskarshamns kommun har flest projekt 

medans Överkalix kommun har minst, men alla projekt syftar till att förbättra 

etableringen i samhället för den nyanlände invandraren. Den här studien visar att inte 

alla kommunerna upplever att de levererar fungerande etableringsinsatser och det här 

resultatet ses inte ha någon större påverkan på kommunernas fungerande integration. 

 

5.5.2 Det är svårt att få ett arbete i kommunerna utan att kunna språket 

Att kunna språket är en förutsättning för att få ett arbete menar en del forskare 

(Rosenqvist, 2011; Brännström, et al., 2016:1; Bonfanti & Nordlund, 2012) och alla 

kommunerna är överens om att språket är ett stort hinder i att få en anställning eller 

praktik. Överkalix kommun beskriver att det är svårt att få arbetsgivare att ta emot 

nyanlända invandrare om de inte kan språket, vilket kan bero på säkerhetsskäl eller 

att de inte har den tid som behövs för att handleda. Oskarshamns kommun instämmer 

och beskriver att språket utgör ett hinder för att få praktik då det krävs en viss nivå av 

svenska för att arbetsgivarna ska ta emot en nyanländ invandrare, säkerhetsskäl ses 

som en av anledningarna. Resultatet från den här studien stämmer väl överens med 

tidigare forsning att det är svårt att få praktik eller arbete om kunskapen i det svenska 

språket är dåligt. Bra kunskap i engelska kan till viss del väga upp. Det här resultatet 

ses inte ha någon större påverkan på kommunernas fungerande integration. 

 

5.5.3 Påverkansfaktorer/ utmaningar 

För att fånga upp om det finns ytterligare påverkansfaktorer som kan ha påverkat 

kommunernas höga sysselsättningsgrad hos nyanlända invandrare, fick kommunerna 

svara på om det finns andra påverkansfaktorer som kan påverka integrationen. Ingen 

tydlig gemensam synpunkt kom fram som ytterligare hade kunnat förklara 

kommunernas höga sysselsättningsgrad för nyanlända invandrare.  

 

 

6 Slutsatser 

I det här kapitlet presenteras de slutsatser som har gjorts utifrån den insamlade data och den 

genomförda analysen. Här presenteras de faktorer som möjligen kan påverka utfallet av 

kommunernas arbetsmarknadsetablering av nyanlända invandrare. 

 

Studien har syftat till att ta reda på vilka faktorer som påverkar nyanlända 

invandrares möjlighet till arbete och självförsörjning bland de kommunerna med hög 

integration. Med påverkansfaktorer avses implementering, styrning, samverkan, 

arbetsmarknad och integrationsinsatser. De påverkansfaktorer som intervjuerna 

främst lyfter som viktiga för integrationen är samverkan och arbetsmarknad, medans 

implementering, styrning och etableringsinsatser har mindre påverkan.   
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6.2 Möjliga påverkansfaktorer 

Att samverkan är en av de viktigaste påverkansfaktorerna är förståeligt då nästan alla 

påverkansfaktorer i studien innehåller någon form av samverkan. Samverkan sker 

inom implementering, styrning, arbetsmarknad och inom etableringsinsatser. 

Samverkan är viktig i kommunerna då den höjer kompetensen på tjänstemännen när 

de utbyter erfarenheter med varandra och den hjälper till att lösa problem så att det 

går att komma framåt i en fråga och att inte arbetet avstannar. Samverkan är även ett 

forum där tjänstemän kan ta till sig nya idéer eller finslipa idéer som redan finns. Det 

finns möjlighet att hjälpa varandra och dela med sig av sina egna resurser för att ge till 

andra som behöver dem bättre. Samverkan driver också etableringsinsatserna framåt 

genom att insatser måste planers, förankras och de måste få med andra aktörer på 

tåget för att kunna genomföras. Det innebär att de lösningar som genomförs är 

hållbara då det har arbetats fram genom samverkan och alla vet vem som gör vad. 

Samverkan är bred och sker i många olika konstellationen både vertikalt och 

horisontellt och kan ses som ett komplext sätt att styra etableringsinsatser.  Alla 

respondenter var eniga i att de kände en autonomi från respektive organisations styre 

och att de kunde styra relativt fritt inom sitt eget ansvarsområde. Men den här studie 

visar att samverkan styr mycket av etableringsinsatser i kommunerna då det är svårt 

att gå sin egen väg och inte påverkas av anda aktörers synpunkter. Att samverka 

innebär att mötas i tankar, idéer och synpunkter, att ge och ta. Studien visar att genom 

samverkan styrs kommunerna på det mjuka styrsättet governance enligt forskarna 

Asplund et al, (2017).   

 

Arbetsmarknaden är en viktig påverkansfaktor och i de utvalda kommunerna är 

arbetsmarknaden god, vilket är en förutsättning för att arbetsmarknadsetablering av 

nyanlända invandrare ska fungera bra. Arbetsgivarna har blivit tvungna att öppna 

upp och släppa in individer som de kanske annars inte hade gjort. Den här studien 

visar även att kommunerna som arbetsgivare tar ett mycket stort ansvar över 

arbetsmarknadsetablering för nyanlända invandrare tillsammans med privata 

arbetsgivare, vilket kan vara förståeligt då det ytterst är kommunens ansvar på lokal 

nivå. De arbetsgivare som är i stort behov av personal är mer positiv till nyanlända 

invandrare, än de med mindre behov.  Kommunerna upplever ändå att det är svårt att 

få fram praktikplatser vilket visar att många arbetsgivare i kommunerna inte är villiga 

att ta emot nyanlända invandrare. Men det är några arbetsgivare som gärna anställer 

nyanlända invandrare, vilket gör att den här påverkansfaktorn kan ha stor påverkan 

på utfallet i den här studien.  

6.3 Övriga påverkansfaktorer 

Styrningen ses inte som en stor påverkansfaktor i de utvalda kommunerna även om 

det är intressant att alla kommuner att beslutat om nya konstellationer av 

integrationsenheterna för att förbättra integrationen i kommunerna.  

Implementering ses inte heller som en stor påverkansfaktor även om det är intressant 

att den stora flyktingvågen 2015 har lämnat sina spår i kommunerna genom att 

kommuninvånarna blivit mer hjälpsamma och tjänstemännen i kommunen upplever 
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att det har blivit enklare att implementera nya beslut och genomföra 

etableringsinsatser.  

Etableringsinsatsernas form och antal varierar stort i kommunerna och den här 

faktorn har inte så stor påverkan enligt den här studien. Intressant är att 

etableringsinsatserna visar på ett stort engagemang i kommunerna och en stor vilja att 

få integrationen till samhället att fungera så smidigt som möjligt. De nyanlända 

invandrare får utbildning inom många olika områden som berör livet i det svenska 

samhället.    

6.4 Metoddiskussion  

I den här studien gjordes ett urval av intervjupersoner med centrala roller i 

kommunernas integrationsarbete, och det hade varit intressant att intervjua fler 

aktörer som exempelvis länsstyrelsen, migrationsverket eller större leverantörer av 

integrationsinsatser som exempelvis utbildningsanordnare. Det hade även varit 

utvecklande för studiens resultat att granska implementering av den nya lagen 

(2016:38) om bosättning för nyanlända invandrare för att se hur den kan påverka 

integrationen. En förbättring av studien hade varit att ta med kommuner med låg nivå 

av integration för att kunna se om påverkansfaktorerna skiljer sig åt i en kommun som 

har sämre integration. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Samverkan och en god arbetsmarknad är två viktiga faktorer som kan påverka 

möjligheten till arbete och självförsörjning för nyanlända invandrare och för att ta den 

här studien vidare, hade nästa steg varit att gå djupare in och granska kommunernas 

samverkan på ett djupare plan. Det hade även varit intressant att granska 

arbetsmarknaden ur arbetsgivarnas perspektiv för att se vad de har för tankar kring 

integration och hur insatser kan förbättras. Deras syn på integration kan tillföra 

mycket till den här studiens forskningsområde. De är en viktig mottagare av 

integrationsinsatser då mycket fokus läggs på att få fram praktikplatser. 

6.6 Sammanfattning 

Den här studien bottnar i de problem som uppstår när det kommer många nyanlända 

invandrare till Sverige på kort tid. Det blir viktigt att snabbt slussas in i det svenska 

samhället med hjälp av olika etableringsinsatser. Den här studien har som syfte att 

finna faktorer som påverkar nyanlända invandrares möjligheter till arbete och 

självförsörjning bland de kommunerna med hög sysselsättningsgrad för nyanlända 

invandrare. För att kunna ta reda på det har studien svarat på frågorna: Hur arbetar 

kommunerna med integrationsinsatser, och vilka faktorer påverkar nyanlända 

invandrares möjlighet till arbete och självförsörjning? I analysen beskrevs hur 

kommunerna arbetar med integrationsinsatser samt en redogörelse för de faktorer 

som kan påverka möjligheten till arbete och självförsörjning. I slutsatserna redogörs 

för vilka faktorer som kan ha mer påverkan samt de faktorer som kan ha mindre 

påverkan. Det framkom att samverkan och en god arbetsmarknad ses som viktiga 

påverkansfaktorer medans styrning, implementering och etableringsinsatser ses ha 

mindre påverkan.   
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Bilaga 1 Lag (2017:584) om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare 

Svensk författningssamling 2017:584 

SFS nr: 2017:584 

Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet  

Utfärdad: 2017-06-22  

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 

Innehåll: 

 Övergångsbestämmelser 

Nyanlända invandrare som omfattas av lagen  

1 § Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 20 men inte 65 år och 

som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om 

det har beviljats enligt 

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716), 

2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller 

3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen. 

2 § Lagen gäller också för nyanlända invandrare som har fyllt 20 men inte 65 

år och som har 

1. ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av 

anknytning till en person som har ett uppehållstillstånd med stöd av någon av 

bestämmelserna i 1 §, och 

2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den 

nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun. 

Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning till 

var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om 

uppehållstillstånd. 

3 § Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har haft ett 

uppehållstillstånd som avses i 1 eller 2 § och som inom giltighetstiden för 

uppehållstillståndet ansökt om ett nytt eller fortsatt tillstånd som avses i 1 eller 

2 §. Om ansökan avslås gäller lagen fram tills beslutet har fått laga kraft. 

Ansvariga myndigheter 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2017:584
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:584
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017584-om-ansvar-for-etableringsinsatser_sfs-2017-584#overgang
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4 § Arbetsförmedlingen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds 

insatser som syftar till att underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och 

samhällslivet (etableringsinsatser).  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 

kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om 

1. de förutsättningar som ska gälla för att nyanlända invandrare ska erbjudas 

etableringsinsatser, och 

2. etableringsinsatsernas innehåll och omfattning. 

5 § Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser och vara stödjande 

och pådrivande i förhållande till berörda parter. 

6 § Länsstyrelserna ska främja samverkan om etableringsinsatser mellan 

berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. 

Tystnadsplikt 

7 § Den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven 

verksamhet för nyanlända invandrare får inte obehörigen röja vad han eller hon 

då har fått veta om enskildas personliga förhållanden. 

Ersättning till nyanlända invandrare 

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ersättning till nyanlända 

invandrare. 

Övergångsbestämmelser 

2017:584 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 

2. Genom lagen upphävs lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. 

3. Genom lagen utgår lagen (2017:358) om ändring i lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för den som vid lagens 

ikraftträdande har en etableringsplan, så länge den planen gäller.  
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Bilaga 2 Ansvarsfördelning mellan olika 

svenska instanser 

För att få ett grepp över vem som gör vad när det gäller ansvar för nyanlända 

flyktingar följer en beskrivning av ansvarsfördelning mellan olika svenska instanser. 

Ansvaret fördelas enligt följande (källa SKL2018): 

Kommunens ansvar och uppgifter: 

 Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt 

bosättningslagen 

 Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättning 

 Förskola och skola 

 Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

 Vuxenutbildning 

 Samhällsorientering 

 Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter ansökan. 

 Boende och omsorg för ensamkommande barn 

 Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till 

ensamkommande barn med uppehållstillstånd (SKL, u.d.). 

 

Landstingets ansvar och uppgifter: 

 Hälsoundersökning för nyanlända som inte tagit del av den under asyltiden 

 Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen (SKL, u.d.) 

 

Migrationsverkets ansvar och uppgifter: 

 Anvisa kvotflyktingar och andra nyanlända som ska anvisas enligt bosättningslagen till 

kommuner 

 Besluta om och betala ut ersättningar till kommuner och landsting (SKL, u.d.) 

 

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter: 

 Samordna ansvaret för etableringsinsatser till nyanlända 

 Upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlände 

 Besluta om etableringsersättning (SKL, u.d.) 

 

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter: 

 Besluta hur antalet nyanlända som ska anvisas för bosättning inom respektive län ska 

fördelas mellan kommunerna (kommunal) 

 Verka för att det finns beredskap och mottagningskapacitet hos kommunerna att ta emot 

nyanlända 

 Stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet, såsom SFI och 

samhällsorientering 

 Främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer (SKL, u.d.) 

 

Försäkringskassans ansvar och uppgifter: 

 Besluta om etableringstillägg och bostadsersättning 

 Betala ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning (SKL, u.d.) 

 

Skatteverkets ansvar: 

 Besluta om folkbokföring och personnummer 

 Utfärda id-kort 
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Bilaga 3 Lag (2016:38) om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning 

 

Lagens innehåll och tillämpningsområde 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända invandrare 

för bosättning genom anvisning till en kommun. 

2 § Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till 

grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt 

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716), 

2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller 

3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen. 

3 § Lagen gäller även en nyanländ som har 

1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund 

av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon 

av bestämmelserna i 2 §, och  

2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den 

nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.  

Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning till var 

svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om 

uppehållstillstånd. 

4 § Lagen gäller dock inte barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige var skilda 

från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare 

(ensamkommande barn), om inte barnet har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 

§ utlänningslagen (2005:716). 

Anvisning till en kommun 

5 § En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i 

kommunen. 

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om anvisning 

enligt 5 §. 

7 § Anvisningar till kommuner ska i första hand omfatta nyanlända som är 

registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och nyanlända 

som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). 

Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens 

arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av 

nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i 

kommunen. 

Bemyndigande 

8 § Regeringen får meddela föreskrifter om 

- fastställande av antalet nyanlända som ska anvisas under ett visst år, 

- den närmare prioriteringen av vilka nyanlända som ska omfattas av anvisningar 

under året, 
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- förfarandet för fördelningen av anvisningar mellan kommuner, 

- vilka kriterier, utöver de som anges i 7 § andra stycket, som får beaktas vid 

fördelningen av anvisningar, och 

- inom vilken tidsfrist mottagande i kommunen ska ske.  

Överklagandeförbud 

9 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.  
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Bilaga 4 Informationsmaterial 

Uppsats gällande Kommunal integration av nyanlända 

Den här uppsatsen bottnar i en brist på forskning kring hur kommuner arbetar med 

integrationsinsatser och vad som faktiskt fungerar. Det finns en stor variation bland 

landets kommuner när det gäller att integrera nyanlända på arbetsmarknaden vilket 

gör det intressant att studera. Vad är det som gör att vissa lyckas bättre än andra? 

Uppsatsen skrivs med en statsvetenskaplig inriktning och de områden som är 

intressant för studien kommer att handla om etableringsreformens implementering, 

integrationsinsatser, möjligheten att styra och följa upp integrationsinsatserna i 

kommunen, kommunala beslut som påverkar, samarbeten mellan kommun, 

arbetsförmedling, arbetsmarknad med mera.   

 

Hur går studien till 

Insamling av data kommer att ske genom intervjuer som hålls enskilda. Samtalen går 

ut på att intervjupersonen redogör för hur integrationsarbetet fungerar i kommunen.  

Intervjun kommer att vägledas av olika teman från tidigare forskning men är av 

öppen karaktär, vilket innebär att vi kan prata om det som är relevant för dig i din 

arbetssituation. Intervjun kommer att ta cirka 60–90 minuter. Intervjun kommer att 

ske via telefon (om möjligt via Skype). Tid och datum sker efter överenskommelse. 

Samtalet spelas in på digital diktafon och skrivs sedan ut. Det kan hända att 

uppsatsskrivaren återkommer till dig senare för en kortare intervju. Det kan handla 

om få ett förtydligande eller kontrollera något så att uppsatsskrivaren uppfattat det 

du sagt på rätt sätt. 

Intervjuerna kommer att spelas in på digital diktafon. Intervjuerna kommer att skrivas 

ut av uppsatsskrivaren. Utskrivna och inspelade intervjuer kommer att förvaras 

avskilt hemma hos uppsatsskrivaren. Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet. 

Kontaktperson Helena Löfgren.   

 

Hur får jag information om uppsatsens resultat.  

Uppsatsen kommer att mejlas till alla deltagare. Den kommer även att finns sökbar via 

Mittuniversitetet.  

 

Frivillighet 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst, utan särskild 

förklaring avbryta ditt deltagande. Om du väljer att avbryta raderas samtligt material 

som relaterar till dig om du så önskar.  

 

Ansvarig 

Ansvarig uppsatsskrivare är Helena Löfgren, Avdelningen för Samhällsvetenskap, 

Mittuniversitetet. Telefon 070-34 20 778. E-post heni0904@student.miun.se.  

  

mailto:heni0904@student.miun.se
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Bilaga 5 Intervjuguide Kommunal 

integration av nyanlända  

Inledning 

 Förklara uppsatsens syfte 

 Intervjun kommer att spelas in och raderas efter att uppsatsen har godkänts, 

kommer inte att skriva namn utan det kommer att stå kommunanställd/ 

arbetsförmedling kommun. 

Etableringsinsatser 

 Kan du berätta hur ni arbetar med etableringsinsatser i er kommun?  

o SFI 

o Praktik 

o Utbildning utöver SFI 

o Nätverksbyggande för nyanlända 

o Boendesegregation 

o Andra insatser? 

 Vad fungerar bra? 

 Vad fungerar mindre bra? 

 Arbetsmarknad 

 Hur ser arbetsmarknaden ut i er kommun? 

 Inom vilka yrken får nyanlända oftast arbete inom, i er kommun? 

Styrning 

 Hur ser den politiska styrningen ut gällande integration av nyanlända i er 

kommun? (Statligt, regionalt, lokalt)   

 Finns det lokala beslut att förhålla sig till?  

 Fungerar samverkan som en styrningsform? 

 Finns toppstyrning? 

 Hur mycket styr tjänstemännen själva? 

 Finns det riktade medel från kommunen till integrationsinsatser 

 Vad fungerar bra? 

 Vad fungerar mindre bra? 

Implementering och verkställande av beslut (tjänstemännen) 

 Är det tydligt för er på kommunen/AF vilket uppdrag ni har enligt 

etableringsreformen? 

 Finns det något hinder i arbetet med att integrera nyanlända på 

arbetsmarknaden? 

 Finns det tydliga mål och uppföljning av mål för anställda? 

 Hur påverkas ni i arbetet av alla olika målgrupper som finns kring 

integrationen? (AF, ledning, nyanlända, organisationer, förvaltningar) 
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Samverkan 

 Vilka samverkar ni med i erat arbete? 

 Hur upplever du samverkan? (vid ny åtgärd, mellan aktörer, AF) 

Påverkansfaktorer/utmaningar 

 Vad tror du är viktiga påverkansfaktorer i er kommun? 

 Vilka hinder/ utmaningar ser du i er kommun? 


