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1. Inledning 
 

Många människor befinner sig idag på flykt, bara inom EU finns tjugo miljoner människor 

som inte har medborgarskap i något utav EU-länderna. Sverige är ett utav EU-länderna och 

år 2015 det land som rankades högst gällande policys som integrerade nyanlända i det 

svenska samhället (www.mipex.eu). Sveriges kommuners roll i flyktingpolitiken har 

varierat över tid, på åttiotalet ökade kommunernas ansvar för att stimulera en snabbare 

integrering i samhället. Detta berodde på att arbetskraftsinvandringen som karaktäriserade 

inflyttningen till Sverige innan nu hade ändrats till flyktinginvandring. År 2010 

genomfördes etableringsreformen (SFS 2010:197) vilken förändrade ansvarsfördelningen 

igen inom området. Kommunernas tidigare huvudansvar för att etablera de nyanlända på 

arbetsmarknaden blev nu Arbetsförmedlingens ansvar. Denna förändring innebar en viss 

centralisering (Lidén & Nyhlén 2015). Det nya systemet styrs hierarkiskt genom nätverk 

(Lidén, Nyhlén & Nyhlén 2015:468-486) 

De förändringar som skett i offentlig sektor under de senaste decennierna beskrivs av 

begreppet New Public Management, förkortas NPM. Det innebär olika idéer hämtade från 

näringslivet och de privata företagens metoder för att styra organisationer. Institutioner 

som marknaden och företaget ses som förebilder. Målstyrning är det verktyg som används i 

dessa sammanhang och fungerar så att politikerna sätter upp mål, och förvaltningen arbetar 

för att uppfylla dessa mål (Ahlmqvist 2006:10-11). 

New Public Management kan sägas beskriva ett skift från en byråkratisk styrmodell 

baserad på normer till en styrmodell baserad på resultat (Calogero 2010). 

Förändringsarbetet i Sverige startade på 1980-talen då riskdag och regering införde tre-

årsbudget och målstyrning (Alexandersson & da Silva Örlin 2014). 

Det övergripande syftet med denna uppsats handlar om en djupare förståelse och en 

beskrivning av hur offentlig verksamhet realiseras i den svenska kontexten. New Public 

Management kan ses som en styrregim som påverkar sättet som de offentliga 

organisationerna styrs på, detta får konsekvenser för hur integreringen realiseras av 

tjänstemännen som utför arbetet. Etableringsreformen innebar en förändring i integreringen 

av vissa nyanlända (SFS 2010:197) och det är därför viktigt att undersöka vad dessa 

http://www.mipex.eu/
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förändringar har gett för konsekvenser. Etableringsreformen genomfördes 2010, därför 

undersöks hur styrregimer realiseras mellan åren 2005-2015 i två olika kontexter, 

kommunen och Arbetsförmedlingen som arbetar i samma område. De flesta nyanlända 

som kommer till Sverige idag är flyktingar, och inte längre arbetskraftsinvandrare. 

Etableringsreformen genomfördes med syftet att snabbare integrera de nyanlända på 

arbetsmarknaden, och den lokala nivån är viktig för hur politiska beslut faktiskt tar sig 

uttryck (Lidén & Nyhlén 2015). Det är på den lokala nivån som politiken utförs och därför 

är denna studie avgränsad till att undersöka integreringsarbetet från ett nedifrånperspektiv. 

Vidare har fem personer intervjuats som arbetat/arbetar med integreringen av nyanlända på 

olika sätt, en före detta chef på en integrationsenhet, en före detta anställd 

flyktingsamordnare, en flyktingsamordnare och en person som arbetat på 

Arbetsförmedlingen och en person som är anställd idag på Arbetsförmedlingen.  

     1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika styrregimer realiseras när Sverige går 

från det gamla systemet och in i etableringsreformen. Genom att intervjua relevanta aktörer 

och relevanta dokument för att sedan analysera materialet och förstå det genom begreppen 

byråkrati och NPM ämnar denna studie besvara syftet.  

- Hur realiseras olika styrregimer under åren 2005-2010?  

- Hur realiseras olika styrregimer under åren 2010-2015? 

     1.2 Avgränsningar 

     Denna uppsats ämnar undersöka integreringen av nyanlända i en svensk kontext utifrån ett 

nedifrån perspektiv. Sverige är unikt på så sätt att det år 2015 hade den högsta rankingen 

gällande integrationspolicys enligt MIPEX index (www.mipex.eu). På så sätt kan Sveriges 

integrationspolitik ses som ett eftersträvansvärt ideal i sig, vilket gör det viktigt att 

undersöka detta område. År 2010 förändrades ansvarsfördelningen på så sätt att 

Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för etableringen på arbetsmarknaden, därför avser 

denna undersökning gälla åren innan det nya systemet, 2005-2015, samt åren efter 

etableringsreformen, 2010-2015. Kommuner och Arbetsförmedlingen är två aktörer som 

berördes utav förändringen, därför kommer en svensk kommuns tjänstemän och 

Arbetsförmedlingen tjänstemän inom samma område att intervjuas för att kunna besvara 

studiens frågeställningar och syfte.  

 

http://www.mipex.eu/
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2. Tidigare kunskap 
 

I det här avsnittet har jag valt att redogöra tidigare kunskap inom området. För att ge en 

nyanserad bild och förståelse har jag valt att redogöra för kunskap utifrån olika perspektiv 

inom den svenska kontexten men också utanför den. Sedan redogörs för olika 

kunskapsbidrag som använder NPM som begrepp i sina studier.  

I en studie från Danmark visar Jorgenson hur städers och kommuners identitet kan påverka 

utfallet av olika integrationspolicys. Den visar också hur nationella policys handlar om 

andra frågor och problem i jämförelse med kommunala policy som rör integrationen. 

Studien visar också på hur olika diskursen som arbetskraftsdiskursen som finns i samhället 

överförs till policy. Den kommunala autonomin är begränsad, men det finns ett visst 

utrymme för olikhet genom den decentralisering som är. Nationella beslutsfattare kan 

hantera integrationen av nyanlända på olika sätt, policy beror alltså på vem som styr, och 

var. I Danmark var de policydokument som rör nyanlända mer inriktade på integration, 

men de styrdes av den arbetskraftsdiskurs som finns och strategier av NPM (Jorgenson 

2012).  

      2.1 I den svenska kontexten 

Systemet efter etableringsreformen har studerats ur olika perspektiv, bland annat har den 

studerats ur ett Governance perspektiv, en nätverksteori som belyser hur olika strukturer 

framträder efter etableringsreformen. Reformen 2010 innebar att ansvaret för nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden centraliserades från kommunerna till Arbetsförmedlingen. I 

studien finner man att nätverksstrukturer verkar finnas parallellt med strikta exempel av 

hierarkier. Det finns en generell karaktär av sådana former av styrning av och för 

integrations-policys genom hela Europa. Nätverk som kan ses som en särskild form av 

styrning drivs top-down och har signifikanta restriktioner av autonomin för de involverade 

aktörerna. Genom denna kombination av nätverk och hierarki blir det möjligt att 

genomföra en arbetsinriktad ideologi från central nivå och ner till den lokala nivån där det 

blir oklara direktiv angående ansvar. De nätverk som identifierades är formella och snarare 

hierarkiska, vilket visar att hierarkin inte försvunnit genom nätverksstyrning (Lidén, 

Nyhlén & Nyhlén 2015:482-483). 

  Studien visar på att hierarkin finns i strukturen parallellt med nätverksstrukturer. 

Etableringsreformen har studerats ur detta perspektiv och en viktig utgångspunkt i denna 

studie är att etableringsreformen innebar en centralisering och därmed en mer hierarkisk 
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struktur. Den hierarkiska strukturen är viktig information när det kommer till att analysera 

etableringsreformens uttryck av olika styrregimer.  

     En utmaning för flyktingar när det kommer till ett nytt land är att finna ett arbete. I Sverige 

kan man se genom ekonomisk teori  att man investerar genom att använda 

arbetsmarknaden som den viktigaste faktorn i integrationen av flyktingar. Sverige tar emot 

flyktingar och asylsökande genom att introducera ett arbets-integrationsprogram för dem. 

Detta arbete genomförs av arbetsförmedlingen som dokumenterar formella färdigheter som 

utbildning, men också mjuka färdigheter, tidigare anställningar och annat som kan vara 

relevant för att få anställning. Sedan upprättar arbetsförmedlingen en etableringsplan där 

den nyanlände behandlas som en arbetssökande. Arbetsförmedlingen arbetar också mot 

potentiella arbetsgivare i detta arbete. Parallellt med språkkurser söker personen också ett 

arbete (Peromingo 2014). Denna studie har gjorts efter etableringsreformen och är ett 

exempel på hur etableringsarbetet på arbetsmarknaden ser ut. Den visar också på hur 

arbetet är en viktig faktor för integreringen i Sverige.  

 Situationen efter etableringsreformen har också studerats ur ett diskursivt perspektiv, 

närmare bestämt har en undersökning gjorts av vuxnas lärande i arbetsmarknadsprojekt 

som har målgruppen migranter i Sverige. Studien visar hur migranter får lära sig svenska 

normer och värderingar genom arbetsmarknadsprojekt. Resultatet av studien 

problematiserar sättet som sådana projekt producerar individualiserade diskurser som 

anger individerna själva som ansvariga för sin position som ej anställd (Vesterberg 2015). 

     New Public management kan förstås som olika instrument som privata företag använder 

sig utav. Detta kan påverka offentliga administrativa system på så sätt att man ändrar på 

styrreglerna. Ett nytt sätt att tänka kring medborgarens roll och rättigheter i form av som 

kund har skett då privata och externa aktörer utför offentlig verksamhet. NPM har bidragit 

till ett skift från en byråkratisk styrmodell baserad på normer till en styrmodell baserad på 

resultat. I tjugo år har det skett moderniseringar i den offentliga sektorn inspirerad av 

NPM. Strukturen i den byråkratiska modellen hade inte kapacitet att möta medborgarnas 

nya krav. Processen har påverkat styrperspektivet i offentliga system mot nya principer och 

instrument av organisationsstyrning. NPM kan representera generella idéer om 

modernisering av den offentliga sektorn till mer smala definitioner av rationalisering av 

densamma. NPM bidrar till nya strukturer mellan staten och marknaden genom 

privatiseringar och nya operationella regler där offentlig sektor arbetar för att uppnå mål. I 

en undersökning jämför man Italien med andra europeiska länder och kommer fram till att 
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NPM influerar processer av reformer och modernisering i Italiens offentliga administration 

(Calogero 2010). 

 NPM är ett brett begrepp som beskriver hur man top down styr organisationer efter nya 

principer och instrument. NPM innefattar hur offentlig verksamhet läggs ut på entreprenad, 

med syftet att spara resurser. I denna uppsats används begreppet NPM på lite olika sätt. 

Dels är en utgångspunkt att det skett en förändring i hur Sveriges riksdag och regering styr 

offentlig organisation. Och för att besvara syftet undersöks vidare vilka instrument som 

används. 

 I en fallstudie av visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun används ett New Public 

Management teoretiskt perspektiv, syftet är att se om kommunen använder New Public 

Management, NPM, som modell för att bedriva olika verksamheter i kommunen. 

Resultatet visar på att det inte helt förhåller sig så. I studiens inledning beskrivs att 

styrningen i Sverige under 1950 och 1960-talen mer var av lagteknisk karaktär, medan 

1960 och 1970-talen styrdes på ett mer rationellt sätt. Historien bakom NPM var att 

välfärdsstater beskrevs som överhettade, svårstyrda och ineffektiva, teorier och idéer 

utvecklades kring detta. En lösning på problemet var att styra mer som det privata 

näringslivet styrdes, på så sätt kunde man spara resurser och vara effektiva. 1980 sattes ett 

förändringsarbete igång, där riksdags och regerings styrning av offentlig verksamhet 

förändrades med införandet av tre-års budget och målstyrning. Marknaden och företaget 

fungerar som förebilder för att styra institutioner inom den offentliga sektorn. 

Målstyrningen i de här sammanhangen syftar till att effektivisera organisationer. Den nya 

styrtekniken fungerar på så sätt att folkvalda politiker formulerar mål inom 

kostnadsramarna, som sedan implementeras och följs upp av tjänstemännen. Det lyfts upp 

som ett demokrati-problem på så sätt att styrningen går från de politiskt ansvariga till 

teknokrater, alltså professionella. Och att det är den offentliga förvaltningens skyldighet att 

fokusera på allmänhetens bästa, då i motsats till näringslivet som antas fokusera på 

vinstmaximering (Alexandersson & da Silva Örlin 2014). 
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    2.2 Teoretiska utgångspunkter och analysram – byråkrati som styrregim 

Byråkrati-begreppet avser den statliga administrationen som växte fram under 1800-talet, 

och är förknippat med modernitet, byråkrati som organisationsform tros dock ha 

förekommit sedan långt innan. Max Webers (1864-1920) samhällsteori grundar sig på en 

förståelse för sociala system, och är mindre intresserad av sökande efter orsakssamband 

och förklaringsmodeller. I Webers samhällsteori finns fyra typer av rationaliteter, 

traditionell, målrationalitet, värderationalitet och karisma. Den traditionella rationaliteten 

handlar om traditioner, om hur kunskap och folktro förs över via generationer. Det 

moderna samhället präglas dock av mål- och värderationalitet istället. Målrationaliteten 

handlar om hur människor agerar utifrån vissa målsättningar som de önskar uppnå. Och 

värderationaliteten handlar om hur normer och värderingar också spelar in i ett agerande. 

Karisma beskrivs som en personlig egenskap som bara få personer har, karismatiska 

personer lyckas påverka andra människor genom sin utstrålning och övertygelse, karisman 

beskrivs vara en motpol till mål- och värderationella handlingar. Weber diskuterar också 

en problematik över att vetenskapen och rationalisering får en allt större roll i samhället, då 

det leder till en avförtrollning av världen.  

Organisationsformen byråkrati karaktäriseras av rationaliseringen. Byråkratins syfte är att 

vara exakt, förutsägbar, kontinuerlig och utan konflikter. Det som kännetecknar en 

byråkrati är att den anställer tjänstemän som är skilda från förvaltningsmedlen och som har 

formella kvalifikationer. Den utgör en permanent ämbetshierarki, och är effektiv. Anställda 

har en reglerad lön. Rationaliteten syftar till att komma bort ifrån orättvisor och andra 

dysfunktioner. Arbetsuppgifterna ska i idealisk form utföras utan känsloengagemang. 

Byråkratin är opartisk. (Zettequist Kalling Styhre 2015: 61-66).  

 Webers samhällsteori beskriver kvaliteter som karaktäriserar en byråkrati och ett modernt 

samhälle. Nu var det ett tag sedan Weber verkade, och den byråkrati han beskrev i 

idealtyp, var ett system utformat för att undvika orättvisor. En viktig del i detta var att 

tjänstemännen var skilda från förvaltningsmedlen och att de hade en reglerad lön och 

formella kvalifikationer. Teorin är vald för att den även idag kan ses som en idealisk form 

att organisera offentlig verksamhet efter. Byråkratin är ett sätt att undvika korruption och 

nyckfullhet, och andra element som inte kan anses höra hemma i en demokrati.  
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Byråkrati som styrmodell innebär:  

- En hierarkisk organisationsstruktur, ett centraliserat system. 

- Utförare av tjänster är skilda från förvaltningsmedlen. 

- Tydliga inslag av process och förutsägbarhet i systemet. 

- Kontrollerade insatser. 

- Effektivitet genom byråkratin.  

2.3  New Public Management som styrregim 

Den nya sortens förvaltnings-politik är något som förs internationellt. Under de tre senaste 

decennierna har Sverige fört en mer medveten och ambitiös förvaltnings-politik, så som flera 

andra västerländska länder, och på senare tid har även de före detta kommunistländerna och 

regioner i tredje världen utfört reformaktiviteter som präglas av den nya sortens politik. När 

det gäller den internationella utvecklingen finns två olika perspektiv att se på saken, antingen 

anser man att det är konvergens, en ökande likhet, eller divergens, en minskande likhet som 

präglar den. Konvergensanhängarna menar att förvaltningspolitiska området kännetecknas av 

allt större likheter mellan länderna och att det är fråga om en global reform-våg. 

Divergensanhängarna menar dock att de reformer som genomförs är så pass olika att det inte 

är fråga om en global reform-våg. Anhängarna av konvergenstesen menar att den 

förvaltningspolitiska trend som ses är NPM (Premfors, Ehn, Haldén & Sundström: 341:342). 

Jonathan Boston är en av flera som formulerat egenskaper hos NPM-reformer: 

- Skillnaden mellan offentlig och privat sektor är inte så viktig- därför kan och bör 

offentliga organisationer styras och administreras lika.  

- Det har skett en förskjutning vad gäller ansvarsutkrävandet från processer till resultat- 

från kontroll av insatser via byråkratiska procedurer, regler och standarder till en större 

tro på kvantifierade prestations- och effektmål.  

- En uppdelning av den stora byråkratiska organisationsstrukturen i mindre halvautonoma 

delar, en preferens för privat ägande med konkurrensutsättning och outsourcing av en 

stor del av offentlig verksamhet. 

- Kopiering av vissa privata ledningsidéer som kortsiktiga anställningskontrakt, 

strategiska planer, affärsplaner, prestationsavtal, måldokument, organisationsimage. 

Monetära incitament snarare än inte, som anknyter till etik och status och en betoning 

på besparingar, ekonomisk effektivitet och kostnadskontroll (Premfors et.al:342). 
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 Enligt Pollitt & Bouckaert (2011) karaktäriseras den dominerande diskursen av reform-

tänkande från mitten på sextiotalet och fram till sent sjuttiotal av rationell, hierarkisk 

planering med kostnads- och vinstanalyser. Vetenskapen och experter producerar 

utvecklingen. Sent sjuttiotal till sent nittiotal karaktäriseras av NPM, företagsteknik för att 

förbättra effektiviteten samt uppkomsten av bättre styrning som lösningen till ett stort antal 

problem. Sent nittiotal till 2010 karaktäriseras in av någon dominant modell, det finns flera 

nyckelkoncept som inkluderar Governance, nätverk, samarbete, transparens och tillit 

(tabell 1.1 Pollitt & Bouckaert 2011:11) 

 Undersökningen gäller en del länder i Europa, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och 

USA (Pollitt & Bouckaert 2011: s10:11). Med utgångspunkt i konvergenstesen är det inte 

orimligt att Sverige också skulle ha influerats av de diskurser som Pollitt & Bouckaert 

redovisar. Däremot karaktäriseras 2010 inte av någon särskild modell, men eftersom 

etableringsreformen studerats ur ett Governance-perspektiv (Lidén, Nyhlén & Nyhlén 

2015), och att den innebar en centralisering (Lidén & Nyhlèn 2015) motiverar vidare 

studier ur ett NPM-perspektiv. 

NPM handlar om att se det privata företaget eller marknaden som förebilder. Begreppet 

kund är också centralt på så sätt att offentliga organisationer numer ser sin omgivning som 

kunder. Målstyrningen är det verktyg som fungerar bäst då politikerna sätter upp mål och 

förvaltningen handlar för att realisera dessa. NPM är mångtydigt, men som idé intresserar 

man sig för hur begreppet tagit sig uttryck i praktiken. En del hävdar att det sker ett 

paradigmskifte där den tankefigur om organisationer som hierarkiska pyramider håller på 

att bytas ut mot en tankefigur om management inom organisationer och om marknader och 

kontraktsrelationer, dessa har anti-byråkratiska och anti-hierarkiska ideal. Dessa ideal 

formas till ett koncept, NPM. Organisationsvisioner och målformulering blir dominerande 

faktorer i styrprocessen, snarare än centrala regelverk och professionella normer och 

omdömen (Almqvist 2006) Själva begreppet NPM utvecklades av Christopher Hood 

(1991). Vid ett paradigmskifte handlar NPM om konkurrens, kontrakt och kontroll. Dessa 

idéer är hämtade från näringslivets och privata företag som metoder för att styra 

organisationer på. Fokus kan läggas på företaget som förebild eller på marknaden och dess 

mångfald av aktörer. Inom offentlig förvaltning är formuleringen av policy-dokumenten, 

alltså skapandet av regler för hur saker och ting kan skötas centralt. Förändringen 

kännetecknas av företagslik management, med tydlig målformulering och noggrann 

uppföljning. Fokus ligger inte längre på input som resurser, utan på output i form av 
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måluppfyllelse. En central idé är att utsätta verksamheten för konkurrens, vilket visar sig i 

kontrakt med privata utförare (Almqvist 2006:9-26).  

  

NPM som styrmodell innebär: 

- Ett decentraliserat system med mindre halvautonoma enheter. En mångfald av aktörer. 

- Privata utförare av tjänster, som inte är skilda från förvaltningsmedlen. 

Marknadskonkurrens genom kontrakt med privata utförare. 

- Resultat och mål- inriktat arbete, kvantifierade prestationer.  

- Ett prestationsbaserat system, gällande löner, ersättning och kontrakt. 

- Effektivitet genom målformulering. 

- Ett kundorienterat förhållningssätt. 
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2.4 Analysmodell 

Den analysmodell som används är konstruerad efter de två idealtyperna byråkrati som 

styrmodell och NPM. Genom ett deduktivt angreppssätt härleds konsekvenser som det 

empiriska materialet sedan tolkas och jämförs med i respektive tidsperioder. Genom att 

precisera begreppen byråkrati och NPM i idealtyper går det att kategorisera analysenheternas 

egenskaper (Teorell & Svensson 2007:42-49). Tidigare kunskap används också senare i 

analysen för att föra diskussionen på en mer generell nivå. Genom att placera empirin i de 

olika cellerna i analysmodellen tydliggörs kopplingen mellan empiri och teori och det blir 

tydligt hur man vidare kan svara ja respektive nej som framträdande karaktärer under 

respektive tidsperiod och kontext. 

 För att kunna besvara ja respektive nej i analysschemat används följande indikatorer: 

Styrmodell: Indikatorer: 

 

 

 

 

 

Byråkrati 

Hierarkisk 

organisationsstruktur- 

ett centraliserat 

system 

Utförare av tjänster 

skilda från 

förvaltningsmedlen- 

statliga institutioner 

Tydliga inslag av 

process och 

förutsägbarhet i 

systemet- tydlig 

uppdelning i en 

byråkratisk 

struktur, 

kontrollerade 

insatser 

Lika behandling- alla 

får samma typ av 

insatser, det ska inte 

spela någon roll vem 

utföraren är 

Effektivitet genom 

byråkrati 

Medborgerliga 

rättigheter 

 

 

 

New Public 

management 

Decentraliserat 

system- mindre 

halvautonoma 

enheter. 

Privata utförare av 

tjänster, ej skilda 

från 

förvaltningsmedlen. 

Marknadskonkurrens 

genom kontrakt med 

privata utförare.  

Resultat och 

målinriktat arbete, 

kvantifierade 

prestationer 

Prestationsbaserat 

system, löner, 

ersättning, kontrakt, 

resultat och 

målinriktat arbete 

Effektivitet genom 

målformulering 

Kundorienterat 

förhållningssätt 

       Tabell 1.1 Sammanfattar olika konsekvenser av byråkrati och NPM som styrregim  

     



Ryd Elin 
 

11 
 

Analysschema: År 2005 - 2010 År 2010 - 2015 

Byråkrati JA/NEJ JA/NEJ 

New Public 

Management 

JA/NEJ JA/NEJ 

      Tabell 1.2 används för att förtydliga vilken styrregim som framträder under åren 2005-2015 

    Idealtyperna ska inte tolkas som kopior utav verkligheten, utan som en övertydlig bild av 

den. Detta för att tydliggöra egenskaper av det undersökta fenomenet och ge en förenklad 

bild utav verkligheten. Man får då fram det som är det typiska hos det som undersöks. 

Genom att använda tidigare definitioner, andras beskrivningar av idealtypen, så kan man 

senare med olika jämförelsepunkter säga något om huruvida fenomenet liknar idealtypen 

(Esaiasson et al:139-146). Med en idealtypsanalys går det inte att säga något om styrkor i 

en teoriprövning, då en idealtypsanalys syftar till att beskriva vad som är typiskt för ett 

fenomen. Genom att jämföra det empiriska materialet med idealtyperna tas det som är 

typiskt eller icke typiskt för de angivna tidsperioderna fram, och därefter går det att ge en 

bild utav hur integrationsarbetet av nyanlända realiserats, och eventuellt förändrats under 

tidsperioden. Vidare har andras definitioner och beskrivningar använts för att beskriva 

idealtyperna.  

 

3. Metod 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika styrregimer realiseras under åren 

2005-2015 gällande integrationsarbetet av nyanlända. För att ge en detaljrik beskrivning 

av hur styrregimer realiseras har jag valt en intensiv undersökningsstrategi med en 

tidsmässig dimension med utgångspunkt för etableringsreformens genomförande. Den är 

också rumsligt avgränsad då den undersöker två olika kontexter, kommunen och 

Arbetsförmedlingen. Undersökningens syfte är av icke-experimentell karaktär eftersom 

det handlar om något som redan varit, det finns inget intresse av att försöka förutspå 

någonting. Utan det handlar snarare om att beskriva en förändring i hur offentlig 

verksamhet styrs och hur detta sedan realiseras av de människor som utför arbetet 

(Teorell & Svensson 2007: 74-80). Denna studie har ett nedifrån perspektiv, detta för att 

det är där det reella utfallet av olika beslut sker. Intensiteten i enstaka fallstudier eller i 

jämförande fallstudier handlar om den tid man lägger ner på varje analysenhet och när 

syftet är att beskriva många aspekter. Variabelvärden beskrivs i ord eller i siffror (Teorell 

& Svensson 2007: 74-82). Eftersom syftet handlar om hur olika styrregimer realiseras 
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måste man fråga de som realiserar dessa, och för att ge en detaljrik beskrivning av detta 

används i första hand ord som verktyg. Fallstudier är begränsade i tid och rum, men med 

syftet att relatera till ett större antal fall. I jämförande fall studier fokuserar man skillnader 

mellan fall, medan man inom inom-fallstudier jämför fallet med teorin (Gerring 2007: 

11:12:20:21). Denna studie är avgränsad rumsligt med två olika kontexter, kommunen 

och Arbetsförmedlingen, men också tidsmässigt för att kunna genomföras. Den är 

avgränsad till att endast gälla Sverige under en specifik tidsperiod. Den är därefter 

avgränsad till att gälla endast en kommun. För att kunna tala om en förändring används 

tidsperioderna, och NPM handlar om just en förändring (Almqvist 2006: 10) 

 3.1  Intervjuer, dokumentstudier, material och urval av analysenheter 

          De strategiskt valda analysenheterna, intervjumaterialet, kan bidra till en sämre validitet 

om man inte generaliserar genom analysen till en teori. Vid intervjuer av 

informantkaraktär använder man vanligtvis principen om centralitet i urvalet, det handlar 

om att välja personer som är centralt placerade källor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wägnerud 2012: 158-159 251-258). Urvalet av intervjupersoner i denna uppsats är valda 

på kravet om centralitet. Genom att analysera de policydokument LAG 2010:197 samt 

intervjua centralt placerade personer går det att skapa en förståelse och få en mer detaljrik 

beskrivning av hur olika styrregimer realiseras. I denna undersökning har fem personer 

intervjuats, det är en före detta chef på integrationsenheten i kommunen, en före detta 

anställd av kommunen flyktingsamordnare, samt en person som arbetar kvar som 

flyktingsamordnare i kommunen. Två personer från Arbetsförmedlingen har intervjuats, 

det är en före detta anställd, och en som fortfarande är anställd hos Arbetsförmedlingen. 

Dessa två arbetade och arbetar endast med integreringen av nyanlända på 

arbetsmarknaden.  

Ett teoretiskt ramverk används för att sammankoppla det empiriska materialet i analysen. 

Centrala aktörer har valts ut efter att ha studerat LAG 2010:197 där berörda nämns. De är 

de som arbetar för eller har arbetat för Arbetsförmedlingen med integreringen av 

nyanlända mellan åren 2010-2015 och de som arbetat inom kommunen med integreringen 

av nyanlända mellan åren 2005-2010. Urvalet av intervjupersoner har sedan skett genom 

ett så kallat snöbollsurval (Esaiasson et al 2012:258) där jag kontaktat en person som 

arbetat som integrationschef under den angiva tidsperioden och fått vidare tips och namn 

på andra som arbetade under samma period, de i sin tur har nämnt några namn på 

Arbetsförmedlingen. Jag intervjuade samtliga tre som hade arbetat för kommunen, endast 
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en arbetade kvar. På Arbetsförmedlingens kontor arbetade två med etableringen av 

nyanlända under 2010-2015 vilka jag intervjuade. Nedifrån-upp perspektivet är viktigt för 

att kunna besvara syftet och hänger också samman med Webers samhällsteori och det 

handlingsutrymme som olika personer har och de olika sätt de kan välja att agera utifrån 

(Eriksson- Zetterquist, Kalling, Styhre 2015: 61:64-66). Även om LAG 2010:197 

beskriver hur och vilket handlingsutrymme som finns att agera utifrån som tjänsteman är 

det inte säkert att det fungerar i verkligenheten så som det tänks i teorin.  

 Valet av kommun diskuteras i termer av kritiska fall av gynnsamma respektive 

ogynnsamma omständigheter för teorin, det vill säga most likely cases eller least likely 

cases. Det handlar om kontexten som en teoriprövning äger rum. Kontexten stämmer 

ganska väl ihop med teorier om byråkrati och NPM som är ett västerländskt koncept. 

Sverige kan i jämförelse med andra länder sägas vara ett unikt fall, då det år 2015 

rankades högst enligt MIPEX index (www.mipex.eu). Ett typiskt fall hade varit en 

kommun som inte skiljer sig särskilt mycket från andra kommuner i Sverige och därför 

möjlig att generalisera till andra kommuner (Esaiasson et al: 161-165).  Kommunen 

ifråga är en befolkningsmässigt liten kommun i södra Norrland, men till ytan en ganska 

stor kommun i jämförelse med andra kommuner och inte särskilt rik. Detta stämmer 

överens med ett flertal andra kommuner i Sverige.           

Det finns olika intervjumetoder, där den ena extremen kan sägas vara helt öppen, där 

intervjuaren inte alls styr samtalet, den andra extremen är där det finns bestämda 

svarsalternativ, den utgår från teoretiska begrepp och formulerade variabelvärden. Med 

öppna svarsalternativ kan respondenten med egna ord svara. Det går också att kombinera 

öppna och slutna svarsalternativ. Fokusgruppintervjuer kan användas när man vill fånga 

tankemönster som kan komma fram inom gruppen som intervjuas. Enkäter kan också ses 

som en sorts intervju, men där ett frågeformulär ersätter intervjuaren. Vid en väl 

genomförd undersökning ska det vara möjligt att dra slutsatser om de undersökta 

analysenheterna och populationen de representerar. När analysen ska genomföras gäller 

det att kunna besvara frågan och samtidigt visa på att resultaten inte är effekter av vald 

undersökningsstrategi (Teorell & Svensson 2007:89-93). Uppsatsens syfte handlar om 

beskrivning av olika kvaliteter, därför används med fördel den valda metoden. 

Frågeställningarna handlar om beskrivningar, och människors erfarenheter av olika 

styrmodeller uttrycks bäst i ord.  Eftersom det handlar om människors erfarenheter av att 

arbeta med integrationen, tillfrågas personer med dessa erfarenheter. På så sätt fångas 

http://www.mipex.eu/


Ryd Elin 
 

14 
 

konsekvenser, erfarenheter, av de olika styrmodellerna. Det finns inget intresse av någon 

gruppdynamik i denna undersökning, därför väljs fokusgrupps- intervjun bort, likväl 

verkar det orimligt med förbestämda svarsalternativ, då det påverkar resultatet allt för 

mycket. Samtidigt behövs frågor som besvarar syftet, så en viss struktur och styrning av 

samtalet behövs. Att välja intervjun som metod innebär att det blir möjligt att registrera 

oväntade svar och att det finns en möjlighet till uppföljning. Intervjun är en bra metod för 

problemformuleringar som berör ett synliggörande om hur ett fenomen gestaltar sig. När 

man använder sig av intervjupersonerna som informanter, betyder det att de väljs ut på 

grund av sin position och kunskap. Kärnan i metoden blir då källkritiken. Det finns ingen 

särskild gräns på hur många personer man bör intervjua, utan det handlar om att på ett 

källkritiskt sätt kunna belägga det man är ute efter (Esaiasson Gilljam Oscarsson & 

Wägnerrud 2012: 250-260).  

En intervjuguide struktureras efter frågor utifrån olika teman. Form och innehåll är två 

viktiga saker att tänka på, då innehållet handlar om den problemställning man har och 

formen handlar om att situationen kring intervjun ska vara dynamiskt så att samtalet hålls 

levande. Frågorna ska vara lätta att förstå, korta och utan akademiska formuleringar. De 

viktigaste frågorna ska formuleras i deskriptiv form, då syftet är att fånga personens 

spontana beskrivning av dennes verklighet. Sedan kan frågorna delas upp i inledande 

frågor, de öppet formulerade tematiska frågorna, och uppföljningsfrågor då man kan be 

om konkreta exempel (Esaiasson et al: 264-267). Intervjufrågorna jag ställde var: 

- Beskriv hur ert arbete med integreringen av nyanlända fungerade?  

- Berätta vad du anser var det viktigaste i erat arbete gällande integrationen? 

- Upplevde du att ni hade några särskilda krav på resultat i erat arbete? 

- Uttrycktes det några mål med erat arbete från ledningen, i sådana fall, vilka? 

- Beskriv vilka aktörer som haft en viktig roll i erat arbete? Vilka samarbetade ni med? 

- Vad tänker/tycker du om dessa aktörer? 

- Kan du berätta hur du upplever din yrkesroll? Vilket är ditt yttersta syfte anser du? 

- En ganska konkret fråga, upplevde du att din lön kunde påverkas av din prestation? 

Teman som organisationsstruktur/system samt förhållningssätt gentemot omvärlden är de 

teman som återkommer i frågorna.  

Utöver intervjumaterial kan man använda andra typer av källor som empiriskt material, 

som arkivtexter, offentlig statistik och dokument av olika slag. Beroende på det perspektiv 
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som används, väljs relevant material utifrån detta, detta för att förenkla och välja fokus för 

undersökningen (Teorell & Svensson 2007:36:37:91). 

 Utöver intervjumaterialet, som ju blir ett textmaterial används olika typer av andra 

textdokument, som LAG 2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 

denna finns i regeringskansliets rättsdatabaser (www.notisrum.se). Vetenskapligt 

granskade artiklar används också som källor, dels genom att ge viktig information om 

integrationen inför analysen, men också för att ge information om olika teoretiska 

begrepp som används i denna uppsats. Även ett antal böcker används och hänvisas till. 

Materialet används för att skapa variation inom fallet, se kapitlet om källkritik där olika 

typer av källor bidrar till en trovärdigare beskrivning, samt för att undvika skevhet i 

materialet. Det ger en mer detaljrik beskrivning. De vetenskapliga artiklar jag använt är 

från olika perspektiv, bland annat ett ekonomiskt perspektiv på integrationen i Sverige. 

Materialet presenteras sedan efter olika kategorier, och jag har valt att använda de 

kriterier för byråkrati samt NPM som jag redovisar i kapitlet om analys (Esaiasson et.al 

2012:271).  

        3.2 Analys 

Syftet med en intervju med en informant är att få information av olika slag. Sedan arbetar 

man med att värdera källorna och lägga ett pussel av det material man har från olika 

källor. I det första steget sammanfattar man det material man har genom koncentrering, 

kategorisering eller genom att organisera en historia. Man kan använda så kallade memos 

där man anger namn plats och datum, svaret i korthet, belysande citat och exempel samt 

egna kommentarer så som det beskrivs på sida 271 (Esaiasson et al 2012:271). Det andra 

steget innebär att man försöker hitta mönster med hjälp av kartläggningsmetod, 

idealtypsmetod eller väsensmetod. Vid idealtyp som metod måste materialet sorteras i 

uteslutande idealtyper, eller idealtyper med tydliga gränsdragningar. Arbetet är klart när 

man når en teoretisk mättnad (Esaiasson et.al 2012:269-275). NPM och byråkrati som 

styrideal kan ses som två idealtyper, även om båda kan finnas inom samma organisation 

är de uteslutande på så sätt att det finns tydliga gränsdragningar mellan dem. NPM som 

styrmodell innebär ett ökat fokus på effektivitet och mål- och resultat styrning och ett 

inslag av externa aktörer, medan byråkratin som styrmodell innebär ett starkt fokus på 

lika behandling och framförallt på att tjänstemännen är skilda från förvaltningsmedlen. 

Eftersom denna undersökning också innebär dokumentstudier, så ska det materialet också 

sammanfattas och tolkas genom den analysmodell som presenterats. Allt material 

http://www.notisrum.se/
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kommer att tolkas genom analysmodellen som indikerar om det är byråkrati eller NPM 

som framträder ur materialet. Indikatorerna/kriterierna används för att sortera det 

empiriska materialet. I analysen används analysschemat som finns presenterat för att 

besvara uppsatsens frågeställning. 

3.3 Källkritik och urval 

Källkritiken är en metod som finns för att undvika felaktigheter, det finns ett antal 

metodregler att följa för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i 

påståenden och uppgifter. Två typer av källmaterial kan användas, kvarlevor från 

mänskligt handlande och berättelser om olika aktiviteter. Det kan röra fysiska spår av 

händelser eller berättelser från intervjuer eller vittnesuppgifter. Det är frågeställningen och 

valet av empiriska indikatorer som avgör om ett dokument är att betrakta som en berättelse 

eller en kvarleva. Det är också viktigt att skilja på berättaren och berättelsen. När man 

bedömer trovärdigheten i berättelser tittar man på oberoende och samtidighet. När 

sanningshalten bedöms funderar man över om berättelserna kan vara påverkade av rådande 

omständigheter när de berättades. Källorna används för att belägga sina slutsatser. 

Arkivmaterial är en vanligt förekommande källa. Det första kriteriet handlar om äkthet, 

detta kan hanteras genom att bekräfta källan med ytterligare ett källmaterial. Anas inget 

oråd görs ingen särskild äkthetsanalys. Det andra kriteriet handlar om oberoende, om 

källmaterialets faktiska innehåll. Genom andra källor kan man bekräfta berättelser. Det 

handlar också om centralitet, att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor. 

Slutligen handlar det också om berättarens grad av oberoende, är berättarens påverkad av 

någon eller av andra omständigheter, som hot, tvång eller förväntningar? Här fastställer 

man grad av oberoende. Det tredje kriteriet handlar om samtidighet, det handlar om 

tidsavståndet från en händelse till berättelsen. Ett längre tidsavstånd kan riskera minnesfel 

och efterhandskonstruktioner. Här kan man själv vara påläst och prata om information som 

gällde då. Här kan också detaljrikedom stärka berättelsen. Det sista kriteriet handlar om 

tendens, och det handlar om att berättelsen kan ge snedvriden information, det kan finnas 

en lojalitet till den verksamhet man arbetar i, eller så kan det gälla känsliga områden.  

Genom att försöka undvika systematisk skevhet i urvalet av fakta kan man överkomma 

denna svårighet. Man kan välja en källa med motsatt tendens och se vilken information 

som man får därifrån, eller göra en motivanalys. Eller välja en oberoende källa. Genom att 

använda mer källmaterial och genom att ta hjälp av dessa urvalskriterier kan man undvika 

felaktigheter (Esaiasson et al 2012:279-288).  
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När källorna för materialinsamlingen väljs ut finns dessa kriterier med och diskuteras. I 

uppsatsen används offentliga dokument i ett demokratiskt land, dessa leder vidare till andra 

källor, och urvalsmetoden blir på detta sätt lite av ett snöbollsurval. Lagarna, tidigare 

forskning och intervjuerna kompletterar varandra då de kan bekräfta varandra samt ge en 

enhetlig beskrivning. De blir olika källor som kan belägga en förändring. Informanterna blir 

utvald på kravet om centralitet, de måste ha kunskap eller erfarenheter av 

etableringsreformen. SFS 2010:197 trädde i kraft den 2 december år 2010 

(www.riksdagen.se), det är några år sedan och det är möjligt att kravet gällande tiden påverkar 

på så sätt att olika informanter inte minns riktigt, detta hanteras genom att påminna om vad 

SFS 2010:197 innebar och genom att själv vara påläst om detta för att kunna påminna. 

Minnesfel och efterhandskonstruktioner hanteras genom att dels komplettera med annat 

material som dokument och liknande studier. Ett kritiskt förhållningssätt till det som sägs i 

intervjuerna är också viktigt, bland annat kan man framställa sitt eget arbete och 

förhållningssätt som bättre enligt normer än vad det egentligen är. Mitt eget förhållningssätt är 

att försöka vara så värdeneutral som möjligt i denna undersökning.  

För att ytterligare stärka resultatet kan informanterna gärna ge konkreta exempel på händelser. 

Risker är att anställda är lojala mot sina arbetsgivare, eller att olika konflikter uppstått i 

samband med förändringen som kan påverka informanten. Utöver dessa källor används 

vetenskapligt granskade artiklar och biblioteksgranskade källor. De flesta är skrivna relativt 

nära i tiden för händelsen, kring år 2010. Teorin om Webers idealtyper och byråkrati, är dock 

inte direkt tolkad, utan får betraktas som en sekundärkälla, jag kan inte se att det påverkar 

undersökningens resultat, möjligtvis hade jag gjort en annan tolkning av hans text, men den 

redan tolkade texten ligger mer i nutid. En annan källa som kan påverka resultatet är jag själv 

som medvetet väljer ut och medvetet väljer bort källor och information.  

3.4 Validitet 

  Validiteten i denna undersökning handlar om de olika analysredskapen som man använder 

som empiriska indikatorer är rimliga utifrån det fenomen som undersöks (Esaiasson et al: 

216). De empiriska indikatorerna, kriterierna, finns beskrivna i den analysmodell som 

används i denna uppsats. I analysen redogörs för tolkningarna som görs genom teorin, och 

analysmodellen fylls med empirin. Ofta studeras företeelser som inte låter sig observeras 

direkt och när begrepp studeras indirekt kan mätfel uppstå, de kan vara systematiska eller 

osystematiska. Systematiska är de när man konstant över- eller underskattar omfattningen av 

det man vill studera, och osystematiska fel uppstår mer oförutsägbart och kan bero på att det 

http://www.riksdagen.se/
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inte alltid går att beskriva en egenskap på ett sätt som fångar in det centrala. Människor 

uppfattar och beskriver verkligheten olika (Teorell & Svensson 2007: 55-57). Eftersom det är 

jag som väljer och väljer bort material så redogörs mina val. Och eftersom det slutligen är jag 

som sammanställer och analyserar materialet så redogör jag hur jag tolkat det.   
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 4. Resultat och analys 
      

I följande kapitel redogör jag för mina bedömningar och tolkningar utifrån de kriterier som 

togs fram för vad som karaktäriserar styrregimer baserade på byråkrati och NPM. Citaten 

belyser information men ger också en beskrivande och detaljerad bild av hur de olika 

styrregimerna realiserats under tidsperioderna i den undersökta kommunen. I slutet av kapitlet 

sammanfattas resultaten i tabell 1.1 och 1.2. 

Sveriges integrationssystem för nyanlända under tidsperioden har studerats ur ett Governance 

perspektiv, där slutsatsen var att integrationspolitiken styrs top down genom nätverk, det finns 

alltså formella hierarkier parallellt med nätverksstrukturer (Lidén Nyhlén & Nyhlén 2015). Ur 

ett ekonomiskt perspektiv belyses hur Sveriges integrationspolicy är inriktad mot 

arbetsmarknaden (Peromingo 2014). Vidare studeras arbetsmarknadspolitiska projekt där det 

belyses hur de nyanlända får lära sig svenska normer och värderingar i dessa 

arbetsmarknadsprojekt (Vesterberg 2015). Webers styrmodell handlar om ett sätt att styra 

demokratier, värden kopplade till demokrati-begreppet som en frånvaro av korruption och en 

lika-behandling av medborgarna var sådana saker som byråkratin kunde hantera med sin i 

idealisk form frånvaro av känsloengagemang. NPM är ett begrepp som beskriver de 

förändringar som skett i offentlig sektor de senaste decennierna, det handlar dels om 

treårsbudgeten som styrmedel, men också om en global företeelse där vissa ser hur en ökad 

konvergens mellan länder sker, den här ökade likheten handlar om förändringar i styrningen 

och konceptet kallas NPM. Det handlar vidare om neoliberala värderingar med det privata 

företaget och marknaden som ideal. I Danmark skedde en utveckling med strategier av NPM 

(Jorgenson 2012), och i Sverige har studier gjorts bland annat ur ett ekonomiskt perspektiv 

där man belyser hur arbetsmarknaden fungerar som en viktig faktor för migrationspolitiken i 

Sverige (Peromingo 2014). 

4.1 Hur realiseras styrregimen år 2005-2010?   

I följande kapitel diskuteras de olika ursprungliga kriterierna för byråkrati och NPM och hur 

dessa realiserats. Alltså, rubrikerna är kriterierna, och sedan följer en tolkning av det 

empiriska materialet genom teorin.  

Hierarkisk organisationsstruktur och ett centraliserat system.  

Strukturen i den kommunala organisationen är hierarkisk på så sätt att politikerna budgeterar 

och styr verksamheter genom målformuleringar. Det finns dock ett visst utrymme för 
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tjänstemännen att handla, då inte politikerna längre är med och detaljstyr verksamheten. 

Styrmedlen är budgeten och genom målformuleringar. 

” När det kommer till de ensamkommande, fanns det målbeskrivningar. Sedan var det uttalat 

att de skulle ha det bra, må bra, och ha en framtid. Men som jag var inne på förut, ärligt så 

var det viktigaste att ta emot flyktingar, så att man inte fick skäll av människor, men sedan 

kostade det också, det var inte bara intäkter.” 

Före detta chef för integrationsenheten 2016 

I och med målformuleringar, policydokument och genom ekonomiska medel styr politikerna 

verksamheten, ett visst utrymme för handling finns dock inom dessa ramar. Bakom detta 

tillvägagångssätt finns tankar och idéer om att effektivisera byråkratin enligt teorin om NPM, 

tjänstemännen får ett större handlingsutrymme att handla efter sina bedömningar, istället för 

att politikerna detaljstyr verksamheten.  

Utförare av tjänster skilda från förvaltningsmedlen.  

Utförare av tjänster inom kommunen är skilda från förvaltningsmedlen på så sätt att de inte 

äger dem. De aktörer som förekommer utöver offentliga myndigheter och organisationer är 

icke-statliga som Röda Korset och andra privata företag som man samarbetade med gällande 

praktikplatser. Man försöker således inte skapa effektivitet genom marknaden med inslag av 

privata företag.  

Tydliga inslag av process och förutsägbarhet i systemet genom en tydlig uppdelning i en 

byråkratisk struktur.  

De berörda under den här tiden upplever att systemet var tydligare och mer sammanhållet. En 

förändring kan skapa negativa känslor och upplevelsen av berörda är här en förlust av 

kontroll. Utifrån kan man uppfatta det nya systemet som tydligt där Försäkringskassan sköter 

utbetalningar av vissa ersättningar, Arbetsförmedlingen sköter arbete, praktikplatser och 

utbildning och kommunen ansvarar över skola och samhällsorientering. Men för de berörda är 

det en otydlig uppdelning både före och efter det nya systemet.  

”Ja, då var det ju kommunen som skötte det mesta. De som kom, fick en 

introduktionsersättning, och den var uträknad efter om de var ensamstående, eller hade barn, 

den betalades ut av oss, men det togs bort sen. Nu är det arbetsförmedlingen som bestämmer 

det där, och försäkringskassan som betalar ut. Nu har AF en närvarolista med aktiviteter för 

dem.”  
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”Det var bättre förr, då vi träffade dem hela tiden, vi visste vad de sysslade med och vi hade 

en bättre kontroll på så sätt. Vi visste var dem var. Nu blir man frustrerad, de kan vara på 

skola på flera olika orter, det är utspritt på så många olika nu, det är ett splittrat system, vem 

gör vad? Flyktingarna går till alla olika instanser med samma fråga. Det tar ungefär tre 

månader innan det fungerar med pengarna.” 

Flyktingsamordnare 2016 

Bedömningen är att det finns tydliga inslag av process och förutsägbarhet i det dåvarande 

systemet.  

Effektivitet genom en byråkratisk struktur.  

Det som upplevs som effektivt under den här tiden är att det fungerar bättre med de eventuella 

ersättningarna som betalas ut då kommunen både beslutar och betalar ut dessa. Etableringen 

på arbetsmarknaden fungerade mindre effektivt.  

” Får jag säga en sak? Något som jag tyckte var bättre förr, det gav en större 

tillfredsställelse då man kände att man hade bättre kontroll över hela familjen, och det 

ekonomiska fungerade mycket bättre. Det som är bättre nu, är att dem har mer aktiviteter, 

lättare att få jobb. Skolan och kommunen har tagit väldigt många.” 

Flyktingsamordnare 2016 

  ” Väldigt bra. Vi hade kontroll på ersättningarna eftersom vi skötte det och de nyanlända    

behövde inte vänta på att få ersättningar. Efter reformen hade inte kommunen hand om 

ersättningen så det blev ett glapp mellan ankomst och fram till dem fick sina personnummer.”  

Före detta chef på integrationsenheten 2016 

Båda flyktingsamordnarna anser att det fungerade mycket mer effektivt när kommunen 

hanterade ersättningarna, samtidigt nämns det som upplevs som positivt numer i det första 

citatet som handlar om att de fått lättare att få arbete och att de har fler aktiviteter. I en 

byråkratisk struktur delar man upp helheten i mindre delar, där man har vissa arbetsmoment 

som man specialiserar sig på, på detta sätt kan man skapa effektivitet, åtminstone i teorin.  

Lika-behandling som berör att alla får samma typ av insatser, det ska inte spela någon 

roll vem utföraren är.  

Inget i materialet indikerar att det skulle förhålla sig på någon annat sätt än att alla fick en 

lika- behandling, detta behöver ju dock inte betyda att alla fick exakt samma behandling, 
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bemötande och hjälp. En reflektion här är att frånvaron av olika privata utförare antas ge ett 

lika utfall, men man kan också tänka sig att olika kommuner arbetar olika, exempelvis 

möblerar den undersökta kommunen lägenheter och ger ett bashusgeråd till och för alla 

kvotflyktingar, vilka en del ingår i gruppen som berörs utav etableringsreformen. I andra 

kommuner möblerar man inte lägenheterna och ger inget bashusgeråd. Bedömningen om att 

alla får lika behandling inom offentliga organisationer i kontrast till privata utförare av olika 

tjänster är svår. Dessutom regleras även privata företag genom svenska lagar, även om man 

kan anta att ägare till företag kan ha ett större intresse att vinstmaximera. En kommun får inte 

på samma sätt ta ut en vinst.  

Medborgerliga rättigheter, att man ser de insatser som man utför ur ett 

rättighetsperspektiv.  

Alla som intervjuades som arbetade inom kommunen gav uttryck för att ge de nyanlända det 

som de hade rätt till, de utgick från svenska lagar och vidare sociala normer när de betalade ut 

ersättningarna. Överlag ger de uttryck för ett förhållningssätt som rör mänskliga rättigheter 

och värderingar som berör mänskligt värde. De ser sitt arbete som en service där de erbjuder 

vad man har rätt till enligt lagar och sociala normer. 

” Behövde vara en allt i allo. Flytta möbler, trösta, se över ekonomin, vara bestämd i vissa 

lägen, visa sopsortering, följa med till matbutiker, hjälpa till att hämta ut mediciner, följa 

med på hc, möblera bostäder, informera om allt mellan himmel och jord, hjälpa till att få 

personnummer, hjälpa till att ansöka till förskola, ansöka om bostadsbidrag...ja en allt i allo 

så personerna får det de behöver och har rätt till.” 

Före detta flyktingsamordnare 2016 

Även om arbetet är serviceinriktat finns inget tydligt förhållningssätt gentemot de nyanlända 

där de ser dem som kunder. Att de har det här synsättet stämmer bättre överens med att man 

realiserar en styrregim baserad på normer, snarare än på en som är baserad på resultat.  

Decentraliserat system som består av mindre halvautonoma delar.  

Systemet under den här tiden är decentraliserat och består utav mindre halvautonoma delar, 

integrationsenheten har en egen chef som styr och planerar verksamheten efter budget och 

målformuleringar. Detta stämmer överens med strategier från NPM.  

Att det finns privata utförare av tjänster, som inte är skilda från förvaltningsmedlen. 

Marknadskonkurrens genom kontrakt med privata utförare. 



Ryd Elin 
 

23 
 

Det finns inget som tyder på att man under den här perioden försöker skapa 

marknadskonkurrens genom kontrakt med privata utförare, de privata inslag som finns 

handlar om kontakt med privata företag för att försöka finna praktikplatser. Snarare förlitar 

man sig på kompetens inom den kommunala organisationen.  

Att man bedriver ett resultat- och mål inriktat arbete som mäts efter kvantifierade 

prestationer.  

Man arbetar efter de mål som politikerna ställer upp, man tar emot fler flyktingar och försöker 

enligt utsagor skapa en så bra tillvaro som möjligt för dem. Kraven handlar mycket om att få 

de nyanlända självförsörjande, men det finns inte en uttalad procent exempelvis som ska vara 

självförsörjande.  

”Att inte belasta kommunen med ekonomiskt bistånd. Målet är ju att de ska ha en egen 

försörjning. Annars blir kommunen bankrutt”  

Före detta flyktingsamordnare 2016 

Det är troligt att det förs statistik över hur många kommunen tar emot exempelvis under den 

här perioden, men det uttrycks inga siffror på att si och så många ska vara självförsörjande 

efter två år. Ett krav upplevs dock på att inte belasta kommunen med ekonomiskt bistånd, 

samtidigt är det viktiga här att man inte detaljstyr genom att ange viss procent exempelvis 

som ska vara självförsörjande eller bo kvar i kommunen. Troligtvis mäter man prestationerna 

som integrationsenheten utför med kvantifierade mått, men det är inget som uttrycks eller 

framgår särskilt tydligt för de som arbetar med integrationen under den här tiden.  

” Resultat? Nej. Målet är att de ska bli integrerade och självförsörjande och att de ska stanna 

kvar här. Det jag skickar iväg, på begäran, är hur många vi tagit emot, vilka åldersgrupper 

det är. Hur många som flyttat och varför de flyttat, och ibland kommer det frågor om 

ekonomiskt bistånd.” 

Flyktingsamordnare 2016 

Citatet ovan visar på att det finns ett intresse över olika siffror.  

Ett prestationsbaserat system, löner, ersättning, kontrakt, resultat och målinriktat.  

Under den här tiden arbetar man inte efter kvantifierade målsättningar eller metoder. Däremot 

arbetar man målinriktat efter de mål och krav som politikerna ställer upp. Lönesystemet 

baseras på kvalifikationer. Det är möjligt att individuell lönesättning förekommer efter de 

prestationer man utför, men lönen grundar sig på kvalifikationer. Ingen av de som tillfrågades 
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upplevde något samband mellan prestationer eller lön. Tolkningen utav materialet är att 

systemet inte är prestationsbaserat, då borde det ha framgått tydligare för de som arbetar 

under den här perioden.  

Effektivitet genom målformulering och ett kundorienterat förhållningssätt.  

Tolkningen är den att man försöker uppnå effektivitet genom målformulering, då det framgår 

på flera ställen att man arbetade efter målformuleringar. Däremot har man inte ett 

kundorienterat förhållningssätt. Man är medveten om att det är en service man ger, men i 

intervjuerna talar man om de nyanlända på ett sätt som snarare handlar om mänskliga 

rättigheter. Man talar heller inte i termer av kunder, utan man talar i termer av vad man har 

rätt till som människa i Sverige. Det kundorienterade förhållningssättet gentemot människan 

och omvärlden hör till teorin om NPM. Tolkningen är att det inte är något som karaktäriserar 

den här perioden.  

4.2 Hur realiseras styrregimen år 2010-2015? 

Hierarkisk organisationsstruktur, och ett centraliserat system.  

Etableringsreformen innebar en centralisering av ansvaret över etableringen på 

arbetsmarknaden, från kommunal nivå upp till Arbetsförmedlingen (Lidén, Nyhlén & Nyhlén 

2015). I det empiriska materialet uttrycks hierarkin genom en medvetenhet om att de arbetar i 

en politiskt styrd organisation, där mål formuleras, de arbetar efter ett uppdrag. Systemet är 

dock inte centraliserat, utan snarare decentraliserat där ansvar över olika bitar i integrationen 

ligger på olika instanser, samhällsorienteringen är kommunens ansvar liksom Svenska för 

invandrare. I det nya systemet finns fler aktörer som sköter olika delar av det som ingår i 

integrationen. Skillnaden från innan är att det är fler aktörer med i processen. 

Arbetsförmedlingen arbetar ju med att etablera människor på arbetsmarknaden, så de är mer 

specialiserade på den processen. Systemet är inte centraliserat. Organisationsstrukturen både 

inom den kommunala organisationen samt Arbetsförmedlingen är hierarkisk ordnad, både är 

ju politiskt styrda verksamheter.  

”AF jobbar inte mycket med direkt koppling till integreringen av nyanlända. AF arbetar med 

att få nyanlända in på arbetsmarknaden, vilket i sig är en stor pusselbit i integreringen, men 

vi arbetade inte med integreringen utanför arbetsmarknaden.”  

Före detta anställd hos arbetsförmedlingen 2016 

Citatet belyser den uppdelning som gjorts inom området.  
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Att utförare av tjänster skulle vara skilda från förvaltningsmedlen, offentliga 

institutioner.  

Lag 2010:197 förverkligades bland annat genom lotsverksamheten som utförde offentliga 

insatser. Det finns alltså inslag av kontrakt med privata aktörer som utför tjänster under den 

här perioden. I enlighet med teorin om NPM så styr man genom att skapa regler som tillåter 

det. Detta för att skapa marknadskonkurrens i ett samhälle där man ser medborgare som 

kunder som brukar tjänster som den offentliga sektorn erbjuder. Lotsverksamheten bedrevs av 

privata företag och de som intervjuats menar att det varierade mycket vilka tjänster man fick 

beroende på vilken lots man hade. Lotsverksamheten tolkas genom teorin om NPM vara ett 

försök att skapa marknadskonkurrens för att bemöta medborgarnas/kundernas krav på 

valmöjligheter när det gäller den service som offentliga sektorn erbjuder.  

”Ja just det ja, ja vi samarbetade med lotsar under några år. Det varierade i vilken typ av 

hjälp de fick. Vissa var väldigt duktig och arbetade ungefär som etableringskoordinatorerna 

idag, medan vissa arbetade med att socialisera sig med deltagarna.”  

Före detta anställd hos arbetsförmedlingen 2016 

Att det skulle finnas tydliga inslag av process och förutsägbarhet i systemet genom en 

tydlig uppdelning i en byråkratisk struktur, det handlade även om kontrollerade 

insatser.  

De insatser som lotsarna utförde beskrevs av en av informanterna som av varierande slag. 

Arbetet har också förändrats på senare tid, då man utgår från individen i sin bedömning av typ 

av insats som behövs. Men under den period som undersökningen gäller arbetade man mycket 

efter att ett visst antal skulle få en viss typ av insats. Och man arbetade efter statistik, det ger 

en viss förutsägbarhet i systemet. Det finns tydliga inslag av den byråkratiska strukturen på så 

sätt att man arbetar med processen som gäller att få de nyanlända ut på den svenska 

arbetsmarknaden. Insatserna tolkas vara kontrollerade då man arbetar efter att en viss procent 

skulle ha en viss insats.  

” Alltså, självklart har vi ju mål, vi är ju en politiskt styrd verksamhet, men det är inte lika 

detaljstyrt nu, man säger inte längre att men nu ska sex procent inom etableringen ska gå en 

yrkesintroduktionsanställning till exempel som man kunde säga förut, då har man vissa 

summor, nu pratar man ju mer om att de ska vara individuella insatser, sen är ju målet 

förstås att man ska ha en god omsättning till arbete eller studier, men det är ju ingenting som 

man pratar lika mycket om på kontorsnivå, sen pratar man ju mer om det på chefsnivå.” 
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Arbetsförmedlare 2016 

Citatet belyser de kontrollerade insatserna under perioden.  

Lika-behandling som berör att alla får samma typ av insatser, det ska inte spela någon 

roll vem utföraren är.  

Under perioden mellan 2010-2015 arbetar man ganska strikt efter statistik. Utrymmet för 

individuella bedömningar baserade på professionalitet är begränsade under den här perioden. 

Detta medför ju att alla får samma typ av insatser. Å andra sidan berättar en av de intervjuade 

hur lotsverksamheten inte gav samma insatser. Så här spelar det roll vem utföraren av 

tjänsterna är. Enligt teorin om byråkrati ska arbetsuppgifterna utföras helst utan ett 

känsloengagemang, systemet ska vara rättvist och garantera att alla får samma typ av 

behandling. Ju mer detaljstyrd en verksamhet är desto större möjligheter till en lika- 

behandling.  

Effektivitet genom en byråkratisk struktur. Medborgerliga rättigheter, att man ser de 

insatser som man utför ur ett rättighetsperspektiv.  

De som intervjuats ser de insatser de utför ur ett rättighetsperspektiv, de tycker att man ska få 

det man har rätt till. Inslaget av etableringslotsar under den här perioden tyder på att man 

försöker skapa effektivitet genom marknaden och de privata utförarna, snarare än genom 

byråkratiska procedurer.  

Decentraliserat system som består av mindre halvautonoma delar.  

Systemet består av mindre halvautonoma delar med tanke på att det är så många inblandade 

aktörer i integrationsarbetet under den här perioden. Det är AF, integrationsservice, 

Försäkringskassan, SFI och lotsar. De är halvautonoma på så sätt att enheterna har ett visst 

utrymme och en budget att planera verksamheterna efter. Informanterna uttrycker en tydlig 

rolluppdelning för sin egen roll och de andra instanserna och i LAG 2010:197 uttrycks också 

detta. Det finns förekomst av ett decentraliserat system, även om just ansvaret när det kommer 

till etableringen på arbetsmarknaden är en centralisering i sig. Det är ju ett ansvar som tas 

ifrån kommunerna och överlämnas till en statlig myndighet. Ansvaret är utspritt på fler 

aktörer än vad som var innan.  

Att det finns privata utförare av tjänster, som inte är skilda från förvaltningsmedlen. 

Marknadskonkurrens genom kontrakt med privata utförare.  
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Det förekommer kontrakt med privata utförare under den här tiden, vilket tolkas genom NPM 

teorin att man försöker skapa marknadskonkurrens.  

Att man bedriver ett resultat- och mål inriktat arbete som mäts efter kvantifierade 

prestationer. 

Arbetsförmedlingen arbetar väldigt resultatinriktat och efter kvantifierade mål under perioden, 

enligt teorin om NPM är detta ett arbetssätt som baseras på mätbara prestationer. Man arbetar 

efter statistik där man kan komma upp eller ner i statistiken. Sedan är också lönen 

prestationsbaserad och då kan det finnas risk för att man ger en person en insats som kanske 

enligt ens egen bedömning skulle behöva en annan. Det här ett sätt att styra organisationer på 

där man når effektivitet genom en tydlig målformulering, och där man mäter resultaten 

kvantitativt.  

” Nej… det har ju börjat sållats ut litegrand, tidigare så  jobbade vi väldigt mycket med 

statistik och dem här så kallade pinnarna och då så jobbade vi väldigt resultatinriktat, nu 

jobbar vi mycket mer med individuella insatser, med rätt insats för rätt person, och då är det 

ju min professionella bedömning som avgör vad det är. Och det tycker jag är ett mycket 

bättre sätt att jobba på. 

Du, det här med pinnarna, jag vet inte riktigt vad det är? 

Eh, jag vet inte riktigt hur beskriva det, förut var det ju så att om man fick ut ett visst antal, i 

praktik, i anställning, eller i arbetsmarknadsutbildning, i någon form av aktivitet då kom man 

upp i statistiken” 

Arbetsförmedlare 2016 

Citatet belyser arbetssättet hos Arbetsförmedlingen under tiden.  

Ett prestationsbaserat system, löner, ersättning, kontrakt, resultat och målinriktat.  

Lönesystemet tolkas olika av de två tillfrågade, där en anser att lönen är kopplad till 

prestationen och den andra inte upplever det i samma utsträckning. Ersättningarna för de som 

ingår i etableringen är också baserad efter deras prestationer eller närvaro i olika aktiviteter 

som syftar till att närma sig arbetsmarknaden som utbildning eller praktik. Ersättningarna till 

lotsarna och hur de kontrakten såg ut framkommer inte. En tolkning genom teorin är att 

systemet är mer baserat på prestationer snarare än normer.  

Effektivitet genom målformulering och ett kundorienterat förhållningssätt.  
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En av de intervjuade uttrycker sig i termer av kunder och det är en del av det nya samhället 

där vi börjar se människor, medborgare, som kunder som kan välja fritt på den fria 

marknaden. Det är en del av neoliberala idéer som man kan tycka präglar västvärlden idag. 

Det handlar om tankar och idéer där medborgaren ses som en kund som har rätt att välja bland 

olika leverantörer av olika tjänster. I enlighet med teorin om NPM är det en del av de 

styrningsfilosofier som blivit populära på senare tid, som från början hörde hemma i det 

privata företaget men som idag också används inom offentlig sektor.  

NPM är ju ett begrepp som innehåller tankar och idéer som kan påverka nationella 

beslutfattare, Pollitt och Bouckaert menar att de reformer som gjorts under 1990-talet utmärks 

av NPM i Nya Zealand, Storbritannien och i andra länder i Europa. NPM kan också tänkas 

inspirera beslutsfattare på lokal nivå. Integrationen i Sverige vad gäller flyktingar har 

förändrats på så sätt att AF idag tar ett större ansvar vad gäller integreringen på 

arbetsmarknaden (Lidén & Nyhlèn 2015). Systemet upplevs av en del av de tillfrågade i 

denna undersökning som splittrat på så sätt att olika delar i integrationsarbetet ligger hos olika 

aktörer. De som arbetade på AF gav däremot uttryck för att systemet var tydligt, där de 

arbetade med en särskild del av integrationen.   

4.3 Resultat 

Resultaten efter undersökningen går att utläsa i figurerna 1.1 och 1.2 nedan. I den första 

modellen presenteras resultaten från åren mellan 2005-2010. Och i den andra modellen 

resultaten från åren 2010-2015. I en idealtypsanalys är det viktigt att ha i minne att 

verkligheten inte beskrivs exakt, utan att det karaktäristiska för perioden synliggörs. Även om 

upplägget nedan kan tolkas som en jämförelse mellan den undersökta arbetsförmedlingen och 

kommunen ifråga, så ska man komma ihåg att kommunen fortfarande har kvar stora delar av 

integrationen under perioden 2010-2015. Men för att förtydliga hur olika styrregimer 

realiseras före och efter etableringsreformen, blev det här ett sätt att tydliggöra detta. När det 

kommer till de bedömningar jag gjort har det ofta varit en fråga om mer eller mindre av det 

ena eller det andra, men det är också viktigt då verkligheten ofta förändras lite i taget. Genom 

idealtypsanalysen blir det tydligt hur styrregimerna i den specifika kommunen realiserats på 

olika sätt under de olika perioderna.  
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Styrmodell: Strukturer och förhållningssätt gentemot omvärlden 

 

 

 

 

 

Byråkrati år 

2005-2010 

 

Decentraliserat 

system och en 

hierarkisk 

organisationsstruktur 

med visst utrymme 

för handling av 

tjänstemännen.  

 

Utförare av tjänster 

är skilda från 

förvaltningsmedlen, 

de äger dem inte.  

 

Kontroll över 

insatserna genom 

budget och 

målformuleringar.  

 

Lönesystemet 

baseras på 

kvalifikationer.  

 

Effektivitet genom 

målformulering. 

Alla får samma typ 

av insatser baserade 

på sociala normer 

och efter vad man 

enligt lag har rätt 

till. 

 

 

Förhållningssättet 

är att man arbetar 

efter att ge 

människor vad de 

har rätt till enligt 

svensk lag.  

 

 

 

New Public 

management 

år 2005-2010 

 

Decentraliserat 

system- mindre 

halvautonoma 

enheter.  

 

Ingen konkurrens 

genom marknad 

eller genom privata 

utförare.  

 

 

Uttalade krav på 

mål och resultat, 

dock inga som 

mäts. 

 

Lönesystemet 

baseras inte efter 

kvantifierade 

prestationer.  

 

 

Målformulering 

förekommer.  

 

Icke ett 

kundorienterat 

förhållningssätt.  

 

        Figur 1.1 sammanfattar empiriska konsekvenser av kommunens styrregimer år 2005-2010 
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Styrmodell: Strukturer och förhållningssätt gentemot omvärlden 

 

 

 

 

 

Byråkrati år 

2010-2015 

 

Decentraliserat 

system och en 

hierarkisk 

organisationsstruktur 

med visst utrymme 

för handling av 

tjänstemännen. 

 

 

Inslag av privata 

utförare av 

offentliga tjänster. 

 

Byråkratisk struktur 

med kontrollerade 

insatser av 

Arbetsförmedlingen. 

Varierande insatser 

av 

etableringslotsarna.   

  

Arbetssätt och 

lönesystem baserade 

på prestationer.  

 

Effektivitet genom 

målformulering. 

 

Förhållningssätt där 

man ger människor 

det de har rätt till. 

 

 

 

 

New Public 

management 

år 2010-2015 

 

Decentraliserat 

system- mindre 

halvautonoma 

enheter. 

 

Konkurrens genom 

marknad och 

privata utförare.   

 

Mål- och 

resultatinriktat 

arbete som mäts 

efter kvantifierade 

prestationer.  

 

 

Lönesystem och 

arbetssätt baserat på 

prestationer.   

 

 

Effektivitet genom 

målformulering.   

 

Kundorienterat 

förhållningssätt.  

       Figur 1.1 sammanfattar empiriska konsekvenser av Arbetsförmedlingens styrregimer år 2010-2015 

Analysschema: År 2005 - 2010 År 2010 - 2015 

Byråkrati JA NEJ 

New Public 

Management 

NEJ JA 

Figur 1.2 Visar att perioden år 2005-2010 realiseras en styrregim av byråkrati medan år 2010-2015 

realiseras en styrregim av NPM 

Kommentar: Figur 1.2 ska tolkas på så sätt att det framträdande draget under åren 2005-2010 

beträffande styrregimer är byråkrati, och att ett framträdande drag efter etableringsreformen är 

NPM. Detta utesluter givetvis inte att byråkratiska styrregimer realiseras under 2010-2015, och att 

inte karaktäristiska drag från NPM realiseras under åren 2005-2010. Figuren är tänkt att förtydliga 

skillnaderna mellan den undersökta kommunen och Arbetsförmedlingen.  
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5. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika styrregimer realiseras när Sverige går 

från det gamla systemet och in i etableringsreformen. Resultatet gäller denna undersökning 

och ett nedifrån perspektiv har använts. Genom intervjuer med centrala aktörer, lagdokument 

och tidigare kunskap på området visar resultatet att det tidigare systemet realiseras genom en 

styrregim mer baserad på byråkrati än efter etableringsreformen, som realiseras med mer 

inslag av NPM. Det är av vikt att detta gäller den undersökta kommunen och att det är 

skillnader som finns mellan kommunens sätt att arbeta och Arbetsförmedlingens sätt att 

arbeta.  

Kommunen ansvarar som sagt fortfarande över en del av den integration som beskrivs i 

SFS:2010:197. De inslagen av NPM under perioden år 2005-2010 är styrmedlen budget och 

målformuleringar. Dessa har enligt tillfrågade snarare varit riktningar, exempelvis att ta emot 

fler flyktingar, än ett exakt antal formulerat av politikerna, även om man sedan förhandlar 

fram ett exakt antal kvotflyktingar exempelvis med andra aktörer. Kommunen styrs inte 

formellt genom ett prestationsbaserat system, systemet är snarare baserat på kvalifikationer 

och profession, på så sätt har tjänstemännen ett visst handlingsutrymme och ett 

förhandlingsbart läge då de kan hänvisa till sin sina expertkunskaper. Detta ligger också i linje 

med NPM. Ändå har jag valt att tolka materialet att de styrregimer som realiseras under 

perioden och av kommunen snarare karaktäriseras av byråkrati. Detta på grund utav att 

systemet inte formellt eller informellt är prestationsbaserat, man arbetar inte efter kvantitativa 

mått och metoder och har heller ingen upplevelse utav detta. Sociala normer styr ersättningar 

och förhållningsättet är inte kundorienterat. Den del av integreringen som Arbetsförmedlingen 

tar över ansvaret för efter etableringsreformen karaktäriseras mer utav NPM. 

Arbetsförmedlingen arbetar under perioden år 2010-2015 efter kvantitativa mått och metoder 

som statistik. Verksamheten är detaljstyrd på så sätt att man redan på förhand bestämt hur 

många som ska ha en viss typ av insats, detta lämnar ett mindre utrymme för 

Arbetsförmedlingens tjänstemän som arbetar med nyanlända. Även lönen är formellt 

prestationsbaserad även om en av de intervjuade inte upplevde att lönen var det. I och med de 

nya lagarna 2010 tillåts privata utförare av offentliga tjänster. Ett syfte med detta kan vara att 

skapa en marknadskonkurrens för att effektivisera men också för att medborgare ses som 

kunder där de har möjlighet att själv välja vilken etableringslots i detta fall som man vill ha. I 

det nya systemet finns också kommunen med som en central aktör vad gäller integreringen av 
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nyanlända. NPM ses som neoliberala tankar och idéer. Det nya systemet, med 

Arbetsförmedlingen som central aktör karaktäriseras mer av detta, det finns ett större fokus på 

arbetsmarknaden och på att effektivisera verksamheter genom att arbeta efter kvantifierade 

mål och metoder, samt att skapa marknadskonkurrens genom privata utförare.  

Internationellt sett kan man se en konvergens mellan ett flertal länder gällande NPM, alltså en 

förändring i hur offentlig sektor styrs. Ekonomiska studier har gjorts i Sverige där man ser 

arbetsmarknaden som en viktig faktor i migrationspolitiken, arbetskraft till det egna landet ses 

som en investering. Men det finns också mer kritiska studier som problematiserar sättet som 

nyanlända lär sig svenska normer och värderingar i olika arbetsmarknadsprojekt. Det har varit 

av intresse för mig att försöka hålla mig någonstans mellan, eller i både det positiva synsättet 

och i det kritiska. Man kan dock fråga sig om det ökade fokus på arbetsmarknaden som 

etableringsreformen innebär är den bästa lösningen för de flyktingar som kommer till Sverige 

idag?  

Denna studies bidrag är att ge en ökad förståelse för hur olika styrregimer realiseras inom 

olika kontexter och tidpunkter. De som genomför politiken är de tjänstemän som arbetar på 

lokal nivå. Detta ger en mer nyanserad och detaljrik beskrivning av vad som verkligen händer. 

Enligt Weber finns olika handlingsutrymmen för människan och det är därför viktigt att inte 

enbart studera formella dokument.  
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