
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

”Det är inte bara folkvalda politiker 

som utövar offentlig makt” 

– En jämförande studie gällande främjande av 

integration i fem kommuner i Stockholms län 

Södertörns högskola | Institutionen för Statsvetenskap 

Kandidatuppsats 15 hp | Statsvetenskap C | Höstterminen 2009 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

 

Författare: Maya Abdulla och Emelie Degard 

 

 



 
 

Abstract 
 

"It's not just elected representatives that exercise public power"  

- A comparative study of integration in five municipalities in Stockholm County 

Authors: Emelie Degard, Maya Abdulla 

 

Based on different integration policies, we aim to examine how five municipalities in 

Stockholm County are working to promote integration at a local level with focus on voter 

participation and to some extent, representativeness among foreign-born. Statistics provided 

by SCB shows that foreign-born tends to vote to a lesser extent than those born in Sweden. 

Further, we aim to examine the implementation of two policy documents established at a 

national level concerning integration in contrast to policy documents established at a local 

level in each different municipality. Further, we aim to examine summaries of actions taken in 

response to the local integration programs, as well as personal interviews. Each municipality 

will be considered separately, but we thus seek to make a comparative study. The study will 

be based on a qualitative approach. The implementation process of both central and local 

policy decisions concerning the promotion of integration will also be discussed in terms of 

two existing theories of implementation, based on two different perspectives. The result 

shows that interaction between different participants, such as local officials and politicians, is 

of importance for the implementation process. All of the studied municipalities have taken 

some actions in order to implement their goals concerning integration.  
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Förord och författarnas tack  
 

Denna studie gällande fem kommuner i Stockholms län och deras arbete för främjande av 

integration med fokus på valdeltagande och i viss mån representativitet bland utrikes födda tar 

avstamp i studiet av implementering där två skilda men högst centrala teorier gällande 

implementering tillämpas. De båda teorierna inriktar sig på implementeringsprocessen men 

med utgångspunkt i två skilda perspektiv; top-down och bottom-up. Maya Abdulla har 

granskat de lokala integrationspolitiska programmen med särskild fokus på Michael Lipskys 

teori gällande närbyråkrater, en teori som tar sin utgångspunkt i ett ”nedifrån-perspektiv” 

medan Emelie Degard har granskat de lokala integrationspolitiska programmen med särskild 

fokus på implementeringsteori enligt Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavsky vilka intar ett 

tydligt ”uppifrån-perspektiv”. Teorierna sammanlänkas på ett flertal sätt varpå båda två 

tillämpas löpande i en gemensam empirisk analysdel även om vi separat har arbetat med vissa 

delar av såväl det empiriska materialet som teorierna. Vad gäller den empiriska analysen har 

arbetet till stor del varit gemensamt då vi tillsammans genomfört samtliga av de personliga 

intervjuerna med tjänstemän i respektive kommun, dock har Maya lagt större fokus vid 

Sollentuna kommun och Solna stad medan Emelie inriktat sig mer på det integrationspolitiska 

arbetet i Stockholms stad och Upplands-Bro kommun. Järfälla kommun har granskats av såväl 

Maya som Emelie. Återigen vill vi poängtera att den empiriska analysen till stor del 

genomförts tillsammans då de båda teorierna tillämpas genomgående. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som medverkat i denna studie och således gjort den 

möjlig att genomföra. Ett särskilt tack riktas till samtliga informanter i respektive kommun 

samt de personer vid Regeringskansliet som bidragit med tillhandhållande av information 

gällande det integrationspolitiska arbetet.  

 

 

 

Maya Abdulla         Emelie Degard                                                                      
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1. Inledning 
 

”Demokrati bottnar i människors deltagande” så inleder författaren Adrienne Sörbom sin bok 

När vardagen blir politik (2005). Hon menar vidare att det i slutändan alltid måste finnas ett 

deltagande från de personer som berörs av de beslut som tas, oavsett på vilken nivå eller på 

vilket sätt dessa människor väljer att delta. Deltagande är människors kanal till makt.
1
 

Samtidigt visar Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Integration – en beskrivning av läget i 

Sverige (2008) att det råder markanta skillnader i valdeltagande mellan utrikes- och inrikes 

födda medborgare, varpå de förstnämnda tenderar att rösta i betydligt lägre utsträckning. 

Skillnaderna i valdeltagande mellan olika grupper i samhället kan tänkas utgöra ett allvarligt 

problem vad gäller upprätthållande av den representativa demokratin och legitimiteten för de 

beslut som fattas av våra förtroendevalda.
2
  

Vad gäller den sociala representativiteten av utrikes födda grupper har någon positiv 

utveckling inte varit skönjbar. Å ena sidan har andelen utrikes födda ökat bland valda 

kandidater och vid nomineringar till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Å andra 

sidan har detta skett i takt med att andelen utrikes födda personer ökat generellt, vilket således 

förklarar varför representativiteten av dessa grupper inte tycks ha förbättrats markant. 

Samtidigt visar SKL: s senaste rapport Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län och hur 

nöjda är medborgarna? (2009) på en förbättring där kommunerna i Stockholms län uppvisar 

den bästa representativiteten i landet.
3
   

Propositionen Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 

integrationspolitik (1997/98:16) fastställdes den 11 september 1997 och banade väg för det 

riksdagsbeslut som samma år kom att bli avgörande för de policys som idag präglar vår 

integrationspolitik. Denna proposition skulle visa sig vara ett väsentligt normgivande steg då 

invandrarpolitiken kom att ersättas av en integrationspolitik. Reformen innebar nya generella 

riktlinjer av betydelse för allas lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och gör sig 

gällande även i dagens integrationsdebatt. De mål som fastställdes genom detta riksdagsbeslut 

kom dock, genom propositionen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration (2008/09:24) att ersättas av ett övergripande mål; lika rättigheter, skyldigheter och 

                                                          
1 Sörbom 2005:11 
2 SCB Integration - en beskrivning av läget i Sverige 2008:13 
3 SKL 2009:8 (www.skl.se/demokrati) 
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möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
4
 Ett samhälle med ökad mångfald 

ställer således också krav på främjande av integration.
5 

Kommunerna innehar en viktig roll 

vad gäller främjande av integration och implementering av såväl centrala som lokala politiska 

beslut. På lokal nivå utgör kommunfullmäktige den viktigaste politiska beslutsförsamlingen 

vilken ska verka som ett betydande organ i den representativa demokratin.
6
 Samtidigt finns 

det de som menar att det inte enbart är våra förtroendevalda politiker som utövar offentlig 

makt, makten tycks i stor utsträckning delegerats till förvaltningens tjänstemän.
7 

Faktum är att 

politikerna länge varit tvungna att delegera långtgående maktbefogenheter till förvaltningen 

av såväl praktiska som tidsmässiga skäl.  

I och med den decentralisering som skett i form av en förflyttning av arbetsuppgifter från 

central till lokal nivå och således utökade uppgifter för kommunerna har även tjänstemännens 

arbetsområden utökats. Ett stort handlingsutrymme lämnas således åt de offentliga 

tjänstemännen och även om de politiska målen i bästa fall anges av de förtroendevalda är det 

förvaltningen som i stor utsträckning bestämmer hur dessa ambitioner och visioner ska 

verkställas i mötet med medborgarna på ett lokalt plan.
8
 Det centrala för en demokratisk stat 

är den hänvisning som görs till att de beslut som fattats kommit till enligt demokratisk 

ordning. Detta innebär dock inte att det skapas legitimitet för den exakta åtgärd som den 

enskilda medborgaren i en specifik situation får genom sin kontakt med den offentliga 

förvaltningen.  

Vid ett flertal tillfällen fattas beslut av tjänstemän utifrån en specifik situation. I praktiken 

innebär detta att många beslut som fattas inte rättfärdigas genom en hänvisning till en 

demokratisk ordning då det i många fall snarare tycks röra sig om en ”situationsanpassning” 

av offentliga åtgärder. Detta har resulterat i att den svenska politiken övergått från precisa 

regler till mer övergripande mål med en ramsättande prägel, vilket resulterat i en större 

handlingsfrihet för förvaltningsorgan som således kan fatta beslut utifrån specifika situationer. 

Vidare resulterar detta i att de enskilda tjänstemännen inte kan skapa legitimitet genom att 

hänvisa till demokratisk ordning.
9
 Dock kan deras handlingar och verkställande av 

policydokument möjligen anses legitima genom de specifika kunskaper dessa besitter inom 

respektive verksamhetsområde.  

                                                          
4 Prop. 2008/09:24, s. 4 
5 SCB Integration – en beskrivning av läget i Sverige 2008:14-15 
6 Montin 2007:26-28 
7 Mattson & Petersson 2003:153 
8 Ibid. 156-157 
9 Rothstein 2001:67-69  
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1. 1 Disposition 

  

Inledningsvis genomförs en kort redogörelse för det kommunala självstyret i Sverige samt en 

decentralisering som inneburit en förflyttning av maktbefogenheter från central- till lokal nivå 

varpå kommunernas tjänstemän har en högst central roll gällande implementering av politiska 

beslut. Vidare behandlas kortfattat de centrala integrationspolicys vilka granskas närmare i 

den empiriska analysen. Uppsatsens huvudsakliga syfte, dess övergripande frågeställningar 

och hypoteser, vilka samtliga således ligger till grund för studien, diskuteras i enskilt kapitel. 

Framgångsrik implementering tycks förutsätta en interaktion mellan skilda aktörer. 

Samarbetet mellan skilda parter och tjänstemännens roll gällande verkställande av politiska 

beslut samt utformande av politik inom deras respektive arbetsområden behandlas utifrån en 

teoretisk diskussion kring implementering med utgångspunkt i två centrala perspektiv. 

Perspektiven top-down och bottom-up granskas med avstamp i skilda teoretiker som till viss 

del även intar en relativt normativ inställning. I kapitlet gällande det teoretiska ramverket 

redogörs även legitimitetsaspekten och begreppet integration kortfattat. Efter det teoretiska 

ramverket följer det metodologiska ramverket varpå val av metod, tillvägagångssätt, eventuell 

validitets- och reliabilitetsproblematik, val av material och källkritik samt avgränsningar 

presenteras mer ingående.  

Den empiriska analysen sammanfogar såväl insamlad data som tillämpning av, de för studien 

valda, teorierna. Detta kapitel rymmer ett antal underkapitel vilka mer ingående beskriver 

varje enskild kommun samt deras integrationspolitiska arbete med avstamp i de lokala 

integrationspolitiska programmen, informanternas redogörelser samt sammanställningar av 

insatser med anledning av de lokala programmen. Detta avsnitt behandlar således empiri såväl 

som teori och en analys av respektive kommuns arbete i frågan. Därefter följer en 

sammanfattande och jämförande analys, vilken redogör för respektive kommuns insatser med 

anledning av de lokala programmen samt en jämförelse kommunerna emellan. Slutligen 

presenteras reslutat i ett enskilt kapitel vilken omfattar såväl slutsatser som diskussion och 

förslag på vidare forskning i ämnet. Referenser och relevanta bilagor gällande kort 

kommunfakta, informanter i respektive kommun, intervjuguide och transkriberade intervjuer 

finns även tillgängliga. 
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1. 2 Bakgrund 

I Sverige utgör kommunerna en del av statens politiska organisation vilken har sin förklaring i 

att landet är en enhetsstat. 1970-talet innebar en omfattande kommunsammanläggningsreform 

mellan 1962-1973 vilken resulterade i ett betydligt mindre antal kommuner, från drygt 1 000 

till 278
10

, en siffra som idag ligger på 290 kommuner. Svenska Kommunförbundet gick 2007 

samman med Landstingsförbundet och bildade därmed Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL).
11

 Sveriges kommuner är viktiga för samhällsbygget då de på uppdrag av parlamentet 

har en verkställande roll som riktas mot de medborgare som finns i respektive kommun. 

Sverige har sedan lång tid tillbaka framhållits som ett land med en lång tradition av 

kommunalt självstyre där kommunerna har möjlighet att på eget initiativ välja hur de ska 

arbeta utifrån den ram som finns för den allmänna kompetensen.
12

 Dock är de inte suveräna i 

full mening då deras villkor kan förändras genom beslut i riksdagen. Denna långa tradition av 

kommunalt självstyre tog fart under 1500-talet men det var först under 1860-talet som 

uttrycket kommunal självstyrelse fick sin första reglering enligt lagen genom 1862 års 

kommunalförordningar.
13

  

Det har under de senaste decennierna skett en markant utökning i form av nya uppgifter för 

den kommunala verksamheten vilken inneburit att kommunerna kommit att utgöra en allt 

större roll i välfärdsbygget. Begreppet decentralisering omfattar föreställningar om 

småskalighet, möjligheter för medborgarna att påverka politiska beslut vilket innefattar ett 

lokalt självbestämmande. Decentralisering kan mot bakgrund av detta antas ge upphov till en 

bredare governance, vilket innebär samordning eller styrning. Generellt avser detta begrepp 

en förflyttning av politisk och/eller administrativ makt från centrala institutioner till 

institutioner på lägre nivåer, administrativa befogenheter flyttas således från centrala till 

regionala eller lokala institutioner.
14

 Kommunens uppgift är sammanfattningsvis att erbjuda 

en väl fungerande verksamhet och därigenom uppfylla de mål som finns för en god välfärd.
15

  

 

                                                          
10 SOU 2001:48, s.86 
11 www.skl.se 
12 Brorström & Siverbo 2001:9 
13 Montin 2004:23-24 
14 Rothstein 2001:105-108 
15 Brorström & Siverbo 2001:9-10 
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1. 3 Problemställning 

Ur ett historiskt perspektiv har Sveriges migration kommit att skifta i karaktär, då landet gått 

från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Efter andra världskrigets slut 

har över en miljon personer invandrat till Sverige vilket förklarar varför utrikes födda idag 

utgör en betydande grupp i samhället. Statistik som framställts av SCB visar på att utrikes 

födda i lägre utsträckning tenderar att rösta vid allmänna val till såväl riksdag som kommun 

och landsting något som kan tänkas utgöra ett hot mot den representativa demokratin.
16

 

Policydokument som framställts på såväl central som lokal nivå innefattar målsättningar, 

visioner och strategier gällande dagens integrationspolitik. Främjande av högre valdeltagande 

är, enligt vår mening, nära sammankopplat med tillgången till tillräcklig information varpå 

kommunerna ansvarar för att samhällsinformation ges, vilket således också ökar 

möjligheterna för deltagande. Mot bakgrund av detta anser vi det högst relevant att respektive 

kommun erbjuder den information som krävs för att bidra med upplysning kring det 

demokratiska systemet i allmänhet och valdeltagande i synnerhet. De för studien valda 

policydokument från central nivå samt de integrationspolitiska programmen i respektive 

kommun tydliggör vikten av delaktighet i det demokratiska samhället, vilket möjliggör för 

den enskilde medborgaren att påverka de politiska beslut som kan komma ha stor inverkan på 

deras livssituation. Med anledning av detta i förhållande till SCB: s statistik gällande ett lägre 

valdeltagande bland utrikes födda anser vi att respektive kommuns integrationsarbete, med 

fokus på främjande av valdeltagande samt i viss mån även representativitet, utgör högst 

väsentliga och intressanta områden att vidröra.  

1. 4 Syfte och frågeställningar 

Utifrån skilda integrationspolitiska program har vi för syfte att granska hur fem kommuner i 

Stockholms län arbetar för främjande av integration på lokal nivå med fokus på valdeltagande 

samt i viss mån representativitet bland utrikes födda. Vi har med detta som utgångspunkt för 

syfte att granska och undersöka hur implementeringen av två specifikt valda centrala 

policydokument gällande integration sker på lokal nivå i de fem valda kommuner. 

Kommunerna varierar i total befolkningsmängd men andelen utrikes födda är rent procentuellt 

i viss mån relativt lika varför det är av intresse att studera möjliga skillnader och/eller likheter 

                                                          
16 SCB Integration – en beskrivning av läget i Sverige 2008:84-85 
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gällande integrationsarbetet (se bilaga 1). Nämnvärt är vidare att vi ämnar fokusera vid 

möjligheter till medborgerligt deltagande, varpå samhällsinformation och eventuell tillgång 

till medborgarkontor utgör centrala aspekter i analysen. Detta undersöks genom en granskning 

av lokala integrationspolitiska program för varje enskild kommun, uppföljningsärenden med 

sammanställningar av insatser som genomförts med anledning av dessa lokala 

integrationsprogram, samt utifrån personliga intervjuer med tjänstemän som på något skilda 

vis dagligen arbetar med frågor gällande demokrati och integration i respektive kommun. Vi 

syftar vidare till att granska de mål, visioner och strategier för främjande av integration ur en 

demokratisk aspekt med fokus på valdeltagande och i viss mån representativitet bland utrikes 

födda. Varje kommun kommer att granskas separat men vi syftar således till att genomföra en 

jämförande studie, dels av de lokala integrationsprogram som finns att tillhandahålla hos 

respektive kommun samt uppföljningsärenden gällande insatser med anledning av de lokala 

integrationspolitiska programmen, dels uppfattningar kring kommunens integrationspolitiska 

arbete utifrån informanternas svar. Implementeringsprocessen av såväl centrala som lokala 

politiska beslut som rör främjande av integration kommer även att diskuteras utifrån två 

befintliga implementeringsteorier som tar sin utgångspunkt i två skilda perspektiv. Teorierna 

har valts med utgångspunkt i studiens huvudsakliga syfte.  

Sammanfattningsvis syftar studien sålunda till att granska hur fem kommuner i Stockholms 

län verkar för främjande av integration med fokus på valdeltagande bland utrikes födda samt i 

viss mån representativitet med utgångspunkt i såväl centrala som lokala nivå policydokument 

samt, i den mån det är möjligt, uppföljningsärenden med anledning av de lokala programmen. 

Genom en granskning av ovanstående önskar vi således få en viss inblick i 

implementeringsprocessen i respektive kommun med hänvisning till två befintliga teorier. 

Studiens frågeställningar är följande:  

1. Hur arbetar fem skilda kommuner i Stockholms län för ett främjande av integration ur en demokratisk aspekt 

med fokus på valdeltagande samt i viss mån representativitet bland kommunens utrikes födda? 

2. Är det integrationspolitiska arbetet i enlighet med de mål, visioner och strategier som presenteras i såväl de 

valda policydokument som framställts på central nivå, som i kommunernas egna lokala 

integrationsprogram?  

Ovanstående frågeställningar relaterar till studiens syfte och vi har med utgångspunkt i dessa 

konstruerat en hypotes, vilken är som följer: Implementeringen sker sällan helt i enlighet med de 

mål, visioner och strategier som fastställts i såväl centrala som lokala integrationspolitiska program.  
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2. Tidigare forskning  
 

Det har bedrivits relativt mycket forskning kring de separata delar som denna studie 

behandlar, då implementeringsforskning såväl som forskning kring integration och 

representativ demokrati går att finna hos en rad teoretiker. Problematisk för denna studie har 

dock varit att finna lämplig tidigare forskning som specifikt omsluter det vi har för avsikt att 

studera, vilket också resulterat i att någon djupare förståelse för det nuvarande forskningsläget 

gällande detta område är aningen svårt att greppa. Debatten kring studiet av implementering 

tycks ha speglats av medborgerligt deltagande snarare än på styrning uppifrån, varpå 

nätverksperspektivet fått en framträdande roll under de senare åren.
17

 Statsvetaren Bo 

Rothstein har bidragit till kunskap gällande förvaltningens verkställande roll i förhållande till 

politikens beslutsfattande, varav implementeringsprocesser är högst framträdande. Vi kommer 

främst att fokusera på författarens verk gällande organisationernas roll i en representativ 

demokrati, vilket beskrivs i antologin Politik som organisation – Förvaltningspolitikens 

grundproblem (2001). Inom organisationer verkställs politiska beslut och vare sig man väljer 

att benämna dessa som förvaltningen eller byråkratin framhäver Rothstein att denna form av 

organisation sällan är neutral vad gäller implementering av politiska beslut.
18

 Ytterligare 

forskning som på ett intressant vis problematiserar och granskar implementering av offentliga 

policydokument är framställd av professorerna Michael Hill och Peter Hupe. Deras verk 

Implementing Public Policy – Governance in Theory and in Practice (2003) utgör även denna 

en central del i den tidigare forskning som bedrivits gällande implementering.  

 

Forskning som på olika sätt behandlar det breda området integration går att finna hos ett 

flertal författare. Studien vidrör avhandlingen Choosing integration: a theoretical and 

empirical study of the immigrant integration in Sweden (1993) av José Alberto Diaz som 

fokuserar på Sverige och dess integration, varav avhandlingen är av relevans för denna studie 

gällande fem kommuner i Stockholms län. Forskning och statistik med specifik inriktning på 

valdeltagande bland utrikes födda presenteras av Statistiska centralbyrån (SCB). Vad gäller 

den del i studien som behandlar representativitet finns väsentlig tidigare forskning, varpå vi 

valt att framhäva rapporter från såväl Statens offentliga utredningar (SOU) som Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), vilka återkommer i diskussionen kring val av material.   

 

                                                          
17 Rothstein 2001:43-45 
18 Ibid. 7 
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3. Teoretiskt ramverk 

  
I syfte att granska hur mål, visioner och strategier som fastställts i kommunernas respektive 

integrationspolitiska program samt på central nivå implementeras i praktiken utifrån 

uppföljningsärenden av insatser samt utifrån intervjuer med tjänstemän, verksamma inom 

områden för integration och demokrati i de skilda kommunerna, kommer fokus att ligga på 

implementeringsprocessen. Med anledning av detta tillämpas två implementeringsteorier som 

vidrör skilda perspektiv. Dock utgör integration en betydande del för studien vilket förklarar 

varför ett förtydligande av integrationsbegreppet lämpligen bör redovisas trots att integration 

inte kommer att utgöra en teoretisk utgångspunkt i denna studie. Författaren José Alberto Diaz 

definierar integration i termer av följande: ”Integration is seen as a social process involving 

interaction between the migrant and host population /../. For us integration means the 

qualitative increase of participation of minority members in systems of social interaction and 

relations within the majority society”.
19

 Diaz menar således att begreppet integration 

inkluderar ett ökat deltagande bland minoriteter vad gäller social interaktion inom ett 

majoritetssamhälle. Ett ökat deltagande kan ta plats på skilda arenor där denna studie 

fokuserar vid ett politiskt deltagande med inriktning på valdeltagande.  

 

Då studien, som ovan nämnt, fokuserar vid implementeringsprocessen, definieras lämpligen 

även begreppet implementering vilket görs av teoretikerna Mazmanian och Sabatier som 

menar att implementering innebär ett verkställande av ett, ofta lagstadgat, politiskt beslut 

vilket i sin tur helst ska ha identifierat ett problem som ska behandlas utifrån angivna mål och 

riktlinjer för hur implementeringsprocessen ska gå till.
 20

 Implementering innebär hur politiska 

beslut genomförs i praktiken, där förvaltningen således innehar en högst central roll i 

realiserandet av de beslut som fattats på central nivå. Detta kan dock vara problematiskt. 

Antalet aktörer involverade i fallet innebär således en risk för att de politiska beslut som ska 

verkställas på lokal nivå inte genomförs i den bemärkelse som beslutsfattarna avsett. Den 

normativa inställning kring politikernas styrande roll i förhållande till förvaltningens 

verkställande vilar i en demokratisk teori där de förtroendevalda representerar folket och 

fattar de grundläggande politiska besluten, medan förvaltningens roll begränsas till en 

verkställande del. Rollerna i det politiska livet kan med anledning av detta separeras i två 

                                                          
19 Diaz 1993:9 
20 Hill & Hupe 2002:7 



9 
 

skilda delar; dels beslutsfattarrollen, dels verkställarrollen.
21

 Teoretiker menar på att det 

många gånger kan finnas avvikelser inom implementeringsprocessen mellan beslut och 

utförande av order, en avvikelse som oftast beror på bristfällig kommunikation eller 

implementerarens oenighet med organisationens mål.
22

 Det finns en högst väsentlig och 

skillnad mellan systemets aktörer i en demokrati där våra representativa politiker tillsätts och 

avsätts genom val, medan tjänstemännen tillsätts och avsätts på andra grunder i form av 

meriter och ibland rättslig prövning.
23

  

 

Vad gäller implementering av politiska beslut på lokal nivå samt relationen mellan 

beslutsfattare och tillämpare finns skilda perspektiv. Två övergripande perspektiv gällande 

synen på implementering går under namnen top-down och bottom-up. Dessa perspektiv tar, 

liksom namnen antyder, sin utgångspunkt i något skilda förhållningssätt till 

implementeringsprocessen. Vi ska i vår studie fokusera på dels top-down perspektivet, dels 

bottom-up perspektivet, vilka vi anser relevanta att vidröra då de tycks samverka. Teorier som 

kommer att tillämpas med utgångspunkt i de skilda perspektiven är relativt normativa i sin 

karaktär. Top-down perspektivet tar sin utgångspunkt i politiska beslut vilka framställts i 

organisationens topp, utgångspunkten är således den formella hierarkin men utesluter dock 

inte öppenhet för betydelsen av olika nätverk eller närbyråkrater. Detta perspektiv grundar sig 

sålunda i beslutsfattarnas avsikter. Bottom-up perspektivet fokuserar istället på tillämparnas 

handlande varav betydelsen av närbyråkrater är central, något som för forskaren innebär att 

fokus bör läggas på den faktiskt bedrivna verksamheten.
24

  

 

Nämnvärt är att teoretikern till bottom-up perspektivet främst framhäver närbyråkrater i form 

av läkare, poliser och advokater
25

 något som vi haft i åtanke, trots detta anser vi att teorin är 

av relevans då våra informanter framhävt hur de kommer i direktkontakt med kommunens 

medborgare, en kontakt som ofta tycks äga rum i samband med samarbete mellan politiker 

och tjänstemän eller genom ett personligt besök med informanterna på kommunhuset.  

 

 

                                                          
21  Rothstein 2001:18-20 
22  Lipsky 1980:13-16 
23  Rothstein 2001:8 
24  Ibid. 21-25 
25  Lipsky 1980:15 ff 
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3. 1 Top-down perspektivet  

De amerikanska forskarna Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavsky beskrivs ofta som 

grundfäderna till implementeringsforskning och placerar explicit sina teoretiska ansatser inom 

ett så kallat top-down perspektiv.
 26

 I syfte att granska förhållandet mellan mål, strategier och 

riktlinjer i såväl centrala som lokala integrationspolicys samt möjliga insatser till följd av 

dessa är Pressman och Wildavskys teori av relevans. Begreppet implementering är enligt 

dessa definierad i termer av en relation till policys vilka är nedskrivna i officiella dokument 

och argumenterar således för följande: ”A verb like ”implement” must have an object like 

”policy” and policies normally contain both goals and the means of achieving them”.
27

 Vad 

gäller värdering om huruvida framgångsrik implementeringen är bör således tydliga mål 

finnas utskrivna i policydokumenten, mål som sedan kan bedömas utifrån resultat och 

handlingar. Författarnas teori grundar sig i tanken om att en framgångsrik implementering, 

således verkställande av policydokument, är beroende av länkar eller kontakter mellan skilda 

organisationer och verkställande avdelningar på lokal nivå. Vidare menar teoretikerna att 

beslutsfattare och tillämpare ska ha ett nära och ingående samarbete.
28

 Deras tes tycks, enligt 

andra forskare inom området för implementering, vara relativt pessimistisk i sin karaktär då 

de hävdar att förväntade handlingar är problematiska att uppnå då ett flertal aktörer är 

involverade i implementeringen gällande verkställande av offentliga beslut vilket riskerar att 

resultera i ett stort ”bortfall” där implementeringen sålunda inte blir som tänkt.  

Teoretikernas verk Implementation (1973), vilken senare reviderats vid två tillfällen (1979, 

1984), behandlar ”The Oakland Project”; hur implementeringsprocessen tar plats på lokal 

nivå. Analysen är till stor del en studie av ett federalt program för ekonomisk utveckling i 

Oakland, Kalifornien, där betydelsen av nätverk gör sig gällande. Enligt teoretikerna är de 

implementeringsproblem som uppkom i programmet för Oakland troligtvis även gällande i 

andra fall av implementering då en framgångsrik implementering är beroende av länkar 

mellan ett flertal aktörer på lokal nivå.
29

 Denna bok tycks även ha blivit något av en klassiker 

då den framhäver att förvaltningens verksamhet även innehåller ”politik”.
30

 Vidare framhäver 

                                                          
26  Hill & Hupe 2002:44 
27  Pressman & Wildavsky 1984:xxi 
28  Ibid. 1984:118 ff 
29  Hill & Hupe 2002:44 
30  Rothstein 2001:18-19 
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teoretikerna problematiken i den långtgående process av beslut där aktörerna är beroende av 

tidigare implementeringsprocesser samt oförmögna att förutspå framgångsrika resultat.
 31

  

3. 2 Bottom-up perspektivet  

Teoretikern Michael Lipsky utmanar Pressman och Wildavskys teori med tydlig förankring i 

top-down perspektivet och sägs vara grundfadern till bottom-up perspektivet. Lipsky har 

bidragit med en central del inom implementeringsforskningen och argumenterar för 

följande
32

: ”The decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the 

devices they invent to cope with uncertainties and work pressures, effectively become the 

public policies they carry out”.
33

 Närbyråkraternas handlingar och rutiner formar sålunda den 

offentliga politiken. I syfte att förstå empirin gällande respektive kommuns arbete kring ett 

ökat valdeltagande bland utrikes födda har vi valt att ta hjälp av Lipskys teori gällande 

närbyråkrater. Samtliga samhällsmedborgare kommer under sina livsfaser att komma i kontakt 

med de så kallade närbyråkraterna, vilka utgörs av tjänstemän, som implementerar politiska 

beslut. Lipsky använder den engelska benämningen street-level bureaucrats, en term som 

Anders Sannerstedt i antologin Politik som organisation – Fövaltningspolitikens 

grundproblem (2001) översatt till närbyråkrater
34

, en översättning vilken vi kommer att 

använda oss av i vår studie. Enligt Lipskys teori, som presenteras i verket Street-level 

bureaucrats (1980), utövar dessa närbyråkrater, genom deras stora handlingsfrihet, politik 

gällande beslut som berör medborgare vilka de interagerar med.  

Den beslutsprocess som gör sig gällande för närbyråkrater bygger på två relaterade aspekter 

av deras ställning; dels en relativt hög grad av handlingsfrihet, dels en relativt stor 

självständighet från organisatoriska myndigheter. Nämnvärt är att detta inte betyder att 

närbyråkraterna är ohämmade då deras arbete i själva verket styrs av regler, förordningar och 

direktiv från central nivå. Det är således den politiska eliten som fastställer viktiga 

dimensioner av allmän ordning i form av förordningar som präglar de viktigaste riktningarna 

för närbyråkrater. Att närbyråkrater genom sin professionella kompetens utövar en betydande 

frihet är det, enligt Lipsky, ingen tvekan om. Yrkesverksamma förväntas göra godtyckliga 

bedömningar inom sitt område där de har sina specialiserade arbetsområden och är relativt 

fria från övervakning. Även om fallet med den utbredda förekomsten av handlingsfrihet för 

                                                          
31  Pressman & Wildavsky 1984:123 
32  Hill & Hupe 2002:51 
33   Lipsky 1980:xii 
34   Rothstein 2001:21 
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närbyråkraterna inom sitt yrkesområde är det viktigt att ha i åtanke att inom offentliga tjänster 

sker en interaktion med medborgarna som kan innebära relativt litet byråkratiskt gottfinnande. 

Vissa egenskaper som närbyråkrater genom sina yrkesområden sitter inne med gör det svårt 

eller närmare omöjligt att drastiskt minska diskretionen.  

Närbyråkraternas uppgifter är ofta komplexa och faller utanför ramen för utarbetande av 

regler, riktlinjer eller anvisningar som fastställts i beslutsfattande organ. Lipsky lyfter fram att 

det för närbyråkrater kan uppstå problematiska situationer och svårigheter i sitt utövande av 

sin yrkesroll vilka kommer att beröras. För det första arbetar närbyråkrater ofta i komplexa 

situationer, alltför komplicerade för att begränsas till policydokument. För det andra arbetar 

närbyråkrater vanligtvis i situationer som ofta kräver att hänsyn tas till enskilda individer 

utifrån specifika situationer. I den utsträckning som uppgifterna förblir komplexa kommer 

närbyråkraternas egna beslut att förbli ett fenomen inom många offentliga yrken.
35

 

3. 3 Teorikritik 

Pressman och Wildavsky kopplas vanligen till ”första generationens” 

implementeringsforskare vars teori i vissa fall även kommit att anklagas för att vara icke-

teoretisk. Till en början intar författarna ett tydligt ”uppifrån-perspektiv” men i senare 

reviderade versioner av verket Implementation (1973) framstår en något annorlunda ansats där 

de ser relationen mellan beslutstagande och implementering som en interaktiv process, varpå 

vi främst valt att framhäva en senare utgåva från 1984. Pressman och Wildavskys teoretiska 

ansats gällande studiet av implementering tycks vara av en främst beskrivande karaktär med 

en stark betoning på vikten av nätverk vilken kritiserats för att driva ett pessimistiskt 

förhållningssätt till implementering. Det tycks således vara problematiskt med deltagande av 

ett flertal aktörer för en framgångsrik implementering då detta kan resultera i ”bortfall” men 

trots detta tycks ett flertal aktörer vanligen omfatta implementeringsprocessen. Vidare har 

studiet av implementering präglats av normativa perspektiv. 
36

 Michael Lipskys tes gällande 

närbyråkraters betydande handlingsutrymme intar även den en relativt pessimistisk karaktär 

där tjänstemännen intar en beslutsfattande roll trots att de inte är förtroendevalda och där 

byråkratins styrning tycks vara ofrånkomlig. Slutligen tycks de båda teorierna fokusera på ett 

”uppifrån”, alternativt ”nedifrån-perspektiv”, varpå kritik kan framhävas då perspektiven 

utgår från en relativt entydig inriktning. Möjligen samverkar perspektiven i ett flertal fall. 

                                                          
35 Lipsky 1980:15-16 
36 Hill & Hupe 2002:83-84 
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4. Metodologiskt ramverk 

 

Valet av en jämförande fallstudie med kvalitativ ansats grundar sig i studiens syfte där vi har 

för avsikt att få fram mer detaljerad och nyanserad information om hur fem valda kommuner i 

Stockholms län verkar för främjande av integration ur en demokratisk aspekt med fokus på 

valdeltagande och i viss mån representativitet bland kommunernas utrikes födda. Vi har 

vidare för avsikt att se närmare på informanternas specifika uppfattningar kring det 

integrationspolitiska arbetet i kommunen. Med anledning av detta anser vi att personliga 

intervjuer med fem relevanta personer, vilka i denna studie utgörs av tjänstemän då vi som 

ovan nämnt valt att lägga fokus på implementeringsprocessen, ska ge oss en bredare inblick i 

detta område. Vi önskar vidare att undersöka om några möjliga insatser genomförts med 

anledning av de lokala integrationspolitiska programmen i respektive kommun varav 

eventuella uppföljningsärenden granskas. De personliga intervjuerna kommer att behandla 

frågor (se bilaga 3) såsom kommunernas tillhandahållande av samhällsinformation samt 

eventuella hinder som kan uppstå vid implementering av såväl centrala som lokala 

policydokument med fokus på området integration. Studien kommer sålunda dels att grunda 

sig i personliga intervjuer med tjänstemän i respektive kommun som på något skilda vis 

arbetar med integrations- och demokratifrågor, dels en granskning av kommunernas 

integrationspolitiska program samt uppföljningsärenden av dessa.  

 

Vid användandet av personliga intervjuer är det av stor betydelse att vi diskuterar vårt urval, 

vilket i vårt fall främst är av strategisk karaktär då vi medvetet, i den mån det är möjligt, 

kommer att intervjua de personer som vi anser lämpliga för denna studie specifikt (se bilaga 

2). Dock har möjligheten till att komma i kontakt med relevanta personer skilt sig något åt i 

de specifika kommunerna varpå mindre kommuner inte alltid har specifika tjänster som 

särskilt behandlar frågor rörande integration och demokrati med fokus på valdeltagande och 

representation. Valet av informanter har trots detta gjorts utifrån deras lämplighet, samtliga av 

dessa individer är således typiska för studiens syfte.
37

 Intervjuerna kommer att bestå av dels 

generella, dels konkreta forskningsfrågor och vi kommer att banda in samtliga intervjuer på 

ljudfiler, med informanternas tillstånd, vilket underlättar vårt arbete då vi ska analysera 

materialet i efterhand även om anteckningar givetvis förs under intervjuernas gång. Samtliga 

intervjuer kommer även att transkriberas i forskningssyfte och därav finnas tillgängliga i 

                                                          
37 Johannessen & Tufte 2003:84-85 
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fulltext. Intervjuerna är av en delvis strukturerad karaktär, då vi använder oss av en 

intervjuguide med redan förbestämda frågor som självfallet kommer att beröras men det finns 

även utrymme för vidare diskussion kring dessa frågor då vi önskar att informanterna ska 

komma med fördjupad information gällande de forskningsteman vi arbetar kring
38

 (se bilaga 

3). Vi kommer således till viss del att låta informanterna styra den information som 

framkommer för att därefter upptäcka eventuella förhållanden som vi inte tänkt på i förväg.
39

 

Nämnvärt är att relationen mellan intervjuare och informant är högst väsentlig att vidröra vid 

denna typ av studie och med anledning av detta kommer vi, i samförstånd med våra 

informanter, att genomföra intervjuerna på deras egna arbetsplatser där de möjligen också 

känner sig trygga och mer avslappnade. Längden på intervjuerna har beräknats till cirka 30 

minuter men det är självfallet upp till informanterna hur långa intervjuerna kommer att vara 

där en mer ingående diskussion givetvis är att föredra då vi syftar till att genomföra en 

jämförande fallstudie vilken kräver djupgående kunskap kring det område som ska studeras. 

Nämnvärt är vidare det faktum att informanterna inte kommer att vara anonyma, ett beslut 

som tagits med respektive informants tillstånd. Informanternas svar kan med anledning av 

detta också i viss mån tänkas representera kommunen i sin helhet, även om vi bör passa oss 

för att göra några vida generaliseringar, något vi dock inte ämnar göra.  

 

Tolkning utgör en huvuddel inom den hermeneutiska läran, vilken berörs närmare i kapitel 

4.2, och är ett väsentligt kännetecken för en kvalitativ metod. Genom att vi tolkar de 

intervjuer och de policydokument vi har för avsikt att använda oss av i denna studie kan vi 

också förhoppningsvis bilda oss en helhetsuppfattning och även kunna sätta in specifika 

företeelser i ett större sammanhang. Då vi arbetar med data som trots allt kommer från relativt 

små urval är det inte möjligt att göra några statistiska generaliseringar, något vi som ovan 

nämnt visserligen inte heller har för avsikt att göra. Detta metodval ger oss dock möjlighet att 

till viss del överföra de förklaringar som vi får fram till liknande situationer och fenomen i 

framtiden. Vi kan därigenom skapa oss en viss helhetsförståelse kring det fenomen vi valt att 

undersöka.
40

 

 

 

 

                                                          
38 Johannessen & Tufte 2003:96-98 
39 Ibid. 69-71 
40 Ibid. 71-74 
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4. 1 Fallstudier 

Denna studie är teoritillämpande, två specifika implementeringsteorier tillämpas kontinuerligt 

under analysens gång.
41 

Med avstamp i Harry Ecksteins typologi gällande fallstudier ämnar vi 

genomföra en disciplin-konfigurativ fallstudie då vi önskar beskriva fallet utifrån befintliga 

teorier. Vi använder således etablerade teorier och studien tar sin utgångspunkt i två specifika 

teorier gällande implementering.
42

 Det finns två varianter av forskningsstrategier för en 

fallstudiedesign.
43

 En enfallsstudie tillämpas i denna studie då vi behandlar det 

integrationspolitiska arbetet med fokus på valdeltagande och i viss mån representativitet bland 

utrikes födda, vilket således utgör fallet. De fem valda kommunerna i Stockholms län utgör 

inte enskilda fall, då detta möjligen hade medfört en risk för att bredden övertar djupet. Vi 

kombinerar således en fallstudie med en kvalitativ ansats för att därigenom förhoppningsvis 

kunna samla in detaljerade data.
44

 I och med att vi syftar till att få bättre kännedom om hur 

kommunerna verkar för främjande av integration med fokus på valdeltagande och i viss mån 

representativitet bland utrikes födda gör sig denna metod lämplig då den genom att lägga 

fokus på en del, vilket kännetecknar en fallstudie, ger oss en bättre förståelse för helheten.
45

  

 

Det finns många kännetecknande drag för vad som kan tänkas utgöra en fallstudie vilka vi av 

denna anledning tittat närmare på, och som vi anser stämma överens med den studie som vi 

har för avsikt att genomföra. Ett kännetecknande drag för en fallstudie är att forskningen är 

holistisk, det vill säga att forskaren genomför en tät forskning, något som vi ämnar göra 

genom att ha läst på i ämnet och tagit del av ett flertal källor; dels primär-, dels sekundärdata. 

Ännu ett kännetecknande drag för fallstudier är att ämnet som ska studeras många gånger är 

diffust.
46

 Detta gäller även i vårt fall då det med all sannolikhet finns ett flertal förklaringar till 

varför utrikes födda tycks tendera att rösta i lägre utsträckning än inrikes födda medborgare, 

vilket kan ligga i den rådande kontexten om deras tänkbara situation på arbetsmarknaden, 

språksvårigheter, bostadsområde etc. och som således inte går att åtskilja från problemet, 

faktorer som vi i denna studie dock inte kommer att behandla närmare.  

                                                          
41  Denk 2002:19 
42  Ibid. 38-40 
43  Yin 2006:32 
44  Johannessen & Tufte 2003:56 
45  Gerring 2007:1 
46  Ibid. 37 
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4. 2 Validitet och reliabilitet  

Denna studie innehåller ett antal intervjuer som, tillsammans med centrala och lokala 

policydokument, utgör det empiriska materialet, vilket enligt oss medför att en liten 

diskussion gällande värderingar och värdeomdömen är lämplig. Det är väsentligt att vi 

särskiljer faktapåståenden, vilka omsluter vad jag tror eller vet, från rena värdeomdömen som 

istället behandlar vad jag tycker att något bör, eller inte bör, vara, något vi kommer att ha i 

åtanke.
47

  

 

Diskussionen kring validitet respektive reliabilitet för oss även in på begreppet förförståelse. 

Detta berörs även inom hermeneutiken, då det är av vikt att klargöra vad som inom 

hermeneutiken kallas för ”förförståelsen”, det vill säga fördomar, förväntningar, värderingar 

och åsikter som kan komma att påverka tolkningsarbetet.
48

 Denna tolkningstradition omfattar 

insamlade erfarenheter som ska analyseras och tolkas där det sistnämnda i vår studie görs i 

syfte att analysera de möjligen skilda uppfattningarna och arbetssätt som präglar 

informanterna i respektive kommun. Hermeneutiken tar sin utgångspunkt i att människans 

handlingar inte sker på grund av icke kontrollerbara omständigheter utan snarare i syfte att 

uppnå något.
49

 Detta kan även ligga till grund för informanternas svar då de möjligen tenderar 

att framställa det integrationspolitiska arbetet i respektive kommun på bästa möjliga sätt.
50

 Att 

inte låta förförståelsen påverka studien och dess utfall är viktigt, men vi är dock medvetna om 

att våra egna förutfattade meningar gällande personliga inställningar till kommunernas arbete 

för främjande av integration ur en demokratisk aspekt med viss risk kan komma att ha 

inverkan på studien. Samtliga av oss är behäftade med fördomar och värderingar, men med 

detta i åtanke kan vi möjligen också enklare undvika detta problem.
51

  

 

Forskaren väljer själv vilka data som ska behandlas och redan vid insamlingen sker ett urval 

som också kommer att tolkas vilket betyder att våra egna förhandsuppfattningar har betydelse. 

Med anledning av detta måste vi vara medvetna om att vi är selektivt utväljande och att de 

data som används sällan är neutral. Vår referensram kan således påverka de data som används 

i forskningen. I diskussionen kring hur tillförlitlig de data som används är framkommer kravet 

                                                          
47  Thurén 2007:57 
48  Starrin 1994:82-83 
49  Ibid. 74-77 
50  Bergström & Boréus 2005:35 
51  Thurén 2007:62 
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på hög reliabilitet.
52

 Statistiken framtagen av SCB, vilken till stor del legat till grund för 

studien, anses vara tillförlitlig då den sedan 1909 genomfört valdeltagarundersökningar och 

därav god kännedom i området. Vad gäller fallstudier är diskussionen kring validitet 

respektive reliabilitet också högst relevant. Djupet utgör en viktig del i en fallstudie varpå vi 

kommer att studera integrationsarbete med fokus på valdeltagande och i viss mån 

representativitet av utrikes födda som ett enskilt fall, något som genomförts med anledning av 

att undvika en validitetsproblematik.  

 

Vidare vill vi diskutera ett antal logiska kriterier, vilka måste uppfyllas för att forskningen ska 

ha en god kvalitet. Begreppsvaliditet blir aktuell vid datainsamlingsfasen samt vid 

sammanställningen av rapporten och innebär för en fallstudie användandet av ett flertal källor 

för de data som framtagits. Detta har vi haft i åtanke då vi utgått från såväl primärdata i form 

av personliga intervjuer, som sekundärdata i form av befintlig forskning och statistisk. Extern 

validitet är ett kriterium som aktualiseras vid forskningsdesignens uppläggningsfas och 

innebär kortfattat att en teori måste tillämpas, vilket vi gör då två implementeringsteorier 

tillämpas kontinuerligt under analysens gång. Kravet på god reliabilitet innebär bland annat 

att en utomstående granskare ska ha möjlighet att genomföra samma studie och komma fram 

till ett likartat resultat.
53

 Dock finns en viss reliabilitetsproblematik då vi med säkerhet inte 

kan garantera att en utomstående forskare kommer fram till samma slutresultat då samtliga av 

oss präglas av värderingar och fördomar, vilka kan komma att påverka studien. Våra 

informanter kan komma att ändra sina uppfattningar och kommunernas arbete kan komma att 

förändrats med nya strategier och riktlinjer fastställda på såväl central som lokal nivå.
54

 

Vidare är vi medvetna om att begrepp som exempelvis demokrati, integration och 

implementering kan ändra innebörd, varpå kravet på intrasubjektivitet kan bli högst 

problematiskt om tidsperioden mellan undersökningarna är lång. Då samtliga intervjuer har 

transkriberats i forskningssyfte anser vi oss ha en öppenhet i det empiriska materialet och 

därmed även haft kravet gällande intrasubjektivitet i åtanke. 

 

                                                          
52  Johannessen & Tufte 2003:26-29 
53   Yin 2006:54 
54   Bergström & Boréus 2000:37 
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4. 3 Material och källkritik   

Vi använder oss av dels primärdata i form av personliga intervjuer med tjänstemän i 

respektive kommun, dels sekundärdata i form av redan befintligt material såsom 

integrationspolitiska dokument från såväl central som lokal nivå samt sammanställningar av 

insatser och uppföljningsärenden med anledning av dessa. Vidare granskas befintlig statistik 

hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) gällande såväl valdeltagande som representativitet 

i de valda kommunerna. Rapporten Integration – en beskrivning av läget i Sverige (2008 

rapport: 1) är således av relevans då den syftar till att beskriva skillnader mellan inrikes- och 

utrikes födda på ett antal områden, däribland valdeltagande. SOU-rapporten Att vara med på 

riktigt – demokratiutveckling i kommuner och landsting (SOU 2001:48) och rapporten Vilka 

är lokalpolitikerna i Stockholms län och hur nöjda är medborgarna? från SKL har bidragit 

med information i avsnittet gällande representativitet. Primärdata, de personliga intervjuerna, 

har genomförts med personer som samtliga på skilda vis ansvarar för frågor gällande 

integration och demokrati, vilket förklarar valet. 

 

Sekundärdata som behandlats är bland annat antologin Svensk författningspolitik (2003) av 

Ingvar Mattson och Olof Peterson, en antologi som berör förvaltningsmyndigheterna utökade 

roll i utövandet av offentlig makt. Stig Montin har bidragit med boken Moderna kommuner 

(2004) vilken berör kommunernas självstyre utifrån ett historiskt perspektiv fram till idag. Bo 

Rothstein har medverkat i antologin Politik som organisation – Förvaltningspolitikens 

grundproblem (2001) vilken analyserar den offentliga förvaltningen, varpå vi anser boken 

relevant då den till viss del berör implementering. Skrivelsen Sverige, framtiden och 

mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik (1997/98:16) satte de riktlinjer som 

än idag präglar integrationspolitiken i Sverige. Skrivelsen har till stor del legat till grund för 

den senare utkomna propositionen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration (2008/09:24). Skrivelserna innehåller regeringens bedömningar av vilka riktlinjer 

som ska gälla för integrationspolitiken och är därför av relevans för studien. Vi även tagit del 

av lokala sammanställningar av insatser och uppföljningsärenden med anledning av de lokala 

integrationspolitiska programmen för att därigenom granska implementeringsprocessen.  

 



19 
 

Vidare bör källkritik lämpligen diskuteras där ett första kriterium rör äkthet och innebär att 

källan verkligen är vad den utger sig för att vara. Vi har utifrån ämnesrelevans, skribent och 

litteraturens möjliga syfte specifikt valt material. Informanterna kommer att intervjuas 

personligen på deras arbetsplats. Ännu ett kriterium rör tidssamband där tiden som gått 

mellan en händelse och källans berättelse blir avgörande för om det ska finnas skäl för tvivel. 

Vad gäller svenska kommuner har vi valt att bortse från material, med undantag för 

teorimaterial, som framställts sedan en lång tid tillbaka då detta kan innehålla faktauppgifter 

som med åren kommit att ändras. Primärdata kommer att genomföras under studiens gång och 

transkriberats i samband med detta. Slutligen är det av vikt att diskutera källans tendensfrihet. 

Det finns en risk att våra informanter har en tendens eller ett intresse av att framställa saker på 

sitt sätt, utifrån dennes värderingar samt eventuellt framhäva mer positiva respektive negativa 

aspekter av det integrationspolitiska arbetet.
55

 Nämnvärt är slutligen att samtliga av oss 

präglas av en viss förförståelse, så även sekundärlitteraturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
55 Thurén 2002:13 
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4. 4 Avgränsning 

På grund av begränsning gällande utformning, därav sidantal och tidsresurser, har vi inte 

möjlighet att ta hänsyn till fler än de fem valda kommunerna i Stockholms län. Vidare har en 

avgränsning gjorts i antalet informanter vilka på skilda vis arbetar med integrations- och 

demokratifrågor i respektive kommun. Valet av informanter i form av tjänstemän ligger i det 

faktum att dessa ska implementera politiska beslut och faller sig således naturligt då vi 

fokuserar på implementeringsprocessen. Möjligen hade antalet kunnat vara fler för en mer 

representativ återspegling av kommunen i helhet, men valet av informanter i form av 

tjänstemän ligger i det faktum att dessa ska implementera politiska beslut. Då vi valt att lägga 

större vikt vid fenomenet integration i form av valdeltagande och i viss mån representation 

har vi uteslutit andra områden och inriktat oss på en demokratisk aspekt.  

 

Implementeringsprocessen kommer att granskas utifrån informanternas svar samt 

åtgärdsprogram med anledning av de integrationspolitiska programmen som somliga 

kommuner tillhandahåller. Det hade varit av stort intresse att studera ytterligare områden som 

exempelvis arbetsmarknad och bostadsområde för en vidare bild av integrationsarbetet i 

respektive kommun, detta har dock inte varit möjligt på grund av begränsat sidantal. Med 

anledning av detta har vi även avgränsat oss till att enbart studera målområden som berör 

medborgerligt deltagande och därmed undvika att bredden övertar djupet. Slutligen vill vi 

poängtera att vi studerar andelen utrikes födda medborgare i respektive kommun utan att ta 

hänsyn till etnisk, kulturell- och könstillhörighet. Säkerligen finns eventuella skillnader vad 

gäller politisk delaktighet mellan olika samhällsgrupper samt möjligen också ur en 

genusaspekt, något vi dock inte kommer att behandla i denna studie. En begränsning gällande 

val av teorier har även gjorts, där vi inte använder oss av teorier som fokuserar på exempelvis 

integration även om det är något som är centralt för vår studie då vi valt att fokusera på 

implementering av politiska beslut och därav finner implementeringsteorier av stor relevans. 

Nämnvärt är vidare att studien inte syftar till att granska bakomliggande orsaker till det lägre 

valdeltagandet bland utrikes födda i förhållande till inrikes födda.  
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5. Empirisk analys  

”Det är inte bara folkvalda politiker som utövar offentlig makt, utan makten har i stor 

utsträckning delegerats till förvaltningens tjänstemän”.
56

 Faktum är att politikerna länge tycks 

delegerat långtgående maktbefogenheter till förvaltningen av såväl praktiska som tidsmässiga 

skäl. Konsekvenserna har varit en större handlingsfrihet för förvaltningsorgan som således 

själva kan fatta beslut utifrån olika situationer vilket i sin tur resulterar i att dessa enskilda 

tjänstemän inte kan skapa legitimitet genom att hänvisa till demokratisk ordning.
57

 

Ovanstående behandlas i följande kapitel, varav det integrationspolitiska arbetet i fem 

kommuner granskas utifrån befintliga implementeringsteorier.  

 

5. 1 Förvaltning och legitimitet 

I och med den decentralisering som skett i form av en förflyttning av arbetsuppgifter från 

central till lokal nivå och således utökade uppgifter för kommunerna har även tjänstemännens 

arbetsområden blivit större. Detta har även lett till större handlingsfrihet, något Lipsky 

betonar att närbyråkrater har vid implementering av politiska beslut då det många gånger är 

svårt för politiker att ge specifika åtgärder för varje enskilt område på grund av dels tidsbrist, 

dels en eventuell brist på kompetens inom det specifika området. Det råder enligt Lipsky 

ingen tvekan om att närbyråkrater genom sin professionella kompetens utövar en stor 

handlingsfrihet. Han menar vidare att yrkesverksamma förväntas göra godtyckliga 

bedömningar inom sitt yrkesområde i och med det specialiserade arbetsområde de verkar 

inom.
58

 Ett stort handlingsutrymme lämnas således åt de offentliga tjänstemännen och även 

om de politiska målen i bästa fall anges av de förtroendevalda är det förvaltningen som i stor 

utsträckning bestämmer hur dessa ambitioner och visioner ska verkställas i mötet med 

medborgarna på ett lokalt plan. Den svenska förvaltningen är självständig i ett högst 

väsentligt avseende, nämligen då det gäller beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild eller mot kommun, eller tillämpning av lag.
59

 Ett av välfärdspolitikens problem är 

förhållandet mellan demokrati och byråkrati.
60

 Det centrala för en demokratisk stat är den 

hänvisning som görs till att beslut som fattats kommit till enligt demokratisk ordning. Dock 

                                                          
56  Mattson & Petersson 2003:153 
57  Ibid. 2003:149 
58  Lipsky 1980: 13-16 
59  Mattson & Petersson 2003:156–157 
60  Rothstein 2001:65 



22 
 

innebär detta inte att det skapas legitimitet för den exakta åtgärd som den enskilda 

medborgaren i en specifik situation får genom sin kontakt med den offentliga förvaltningen. 

Vid ett flertal tillfällen fattas beslut av tjänstemän utifrån en specifik situation, vilket således 

görs utifrån specifika kunskaper som den enskilda tjänstemannen har inom den aktuella 

situationen, något en riksdagsförsamling inte alltid sitter inne med. I praktiken innebär detta 

att många beslut som fattas inte rättfärdigas genom en hänvisning till en demokratisk ordning 

vilket förklaras med att det i många fall handlar om en ”situationsanpassning” av offentliga 

åtgärder. Dessa åtgärder är med andra ord för stora för att ett enhetligt beslut på central nivå 

ska gälla. Utöver detta skulle det utifrån tidsbrist vara omöjligt för riksdagsförsamlingar att 

ägna den tid som krävs för att bedöma varje specifikt fall. Detta gör att de beslut som 

vanligtvis varje år fattas inom sådana områden får en ramsättande prägel vilket blivit allt 

vanligare i och med att den svenska politiken övergått från precisa regler till mer övergripande 

mål.
61

 Mer övergripande mål kan tänkas utgöra en problematik vad gäller värdering av 

handlingar och resultat till följd av målen och vidare en bedömning av 

implementeringsprocessen, något som Pressman och Wildavsky påpekar.
62

 Vidare menar 

Lipsky att mer övergripande mål innebär ett större handlingsutrymme för närbyråkraterna vars 

yrkesområden omfattar komplexa uppgifter vilka inte alltid kan begränsas genom utarbetande 

av regler, anvisningar eller riktlinjer. Han betonar dock att detta inte innebär att de är 

ohämmade då deras arbete styrs av regler, förordningar och direktiv som fastställs på ett högre 

plan och som därmed präglar närbyråkraternas arbete.
 63

 Detta är även vad informanterna 

hänvisat till då de menar på att de får riktlinjer i form av policydokument men att de är upp till 

respektive kommun hur de ska gå tillväga. Större handlingsutrymme tycks också bidra till 

vikten av god interaktion mellan skilda aktörer för en framgångsrik implementering samt 

tydliga mål i policydokument på central och lokal nivå något som tydliggörs i teorin 

presenterad av Pressman och Wildavsky.
64

 

5. 2 Representativitet  

”I en demokrati har alla medborgare lika rätt att delta i politiken”. Den kommunal-

demokratiska forskningsgrupp som studerat representativiteten i kommun och landsting 

konstaterar dock att utrikes födda var mycket underrepresenterade år 1979 där andelen i 

                                                          
61  Rothstein 2001:67 
62  Pressman & Wildavsky 1984:118 ff 
63  Lipsky 1980: 13-16 
64  Hill & Hupe 2002:44 
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kommunfullmäktigeförsamlingarna var cirka hälften av deras andel av befolkningen
65

 vidare 

framhävs att partierna bör uppmärksamma behovet av god representation vid nomineringar till 

såväl fullmäktige som nämnder och styrelser.
66

 Den nyutgivna rapporten Vilka är 

lokalpolitikerna i Stockholms län och hur nöjda är medborgarna? (2009) är framställd av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och baseras på statistik från SCB. Rapporten 

framhäver vidare att ”Valen till kommun- och landstingsfullmäktige ger medborgarna 

möjlighet att påverka vilken politik som ska föras på lokal och regional nivå”. Valdeltagandet 

mellan olika samhällsgrupper varierar men generellt sett är deltagande vid val högt i 

Stockholms län. Inom respektive kommun i Stockholms län tycks valdeltagandet variera där 

spridningen också är relativt stor (se bilaga 4, tabell1).
 67

 Samtliga av de valda kommunerna 

tycks ha en ett relativt högt valdeltagande. Sollentuna kommun uppvisar dock ett något högre 

valdeltagande (se bilaga 4, tabell1).
68

 I Sverige är Stockholms län det län med störst andel 

utrikes födda vidare har länet störst andelen utrikes födda politikerna. Denna grupp är dock 

något underrepresenterad i förhållande till befolkningen (se bilaga 4, tabell 2). Andel utrikes 

födda som är förtroendevalda i förhållande till den totala befolkningen i respektive kommun 

varierar något där Järfälla kommun uppvisar en helt jämn representativitet för utrikes födda.
69

 

I förhållande till landet som helhet är relativt många förtroendevalda utrikes födda i de valda 

kommunerna i Stockholms län.
70

 Statistik påvisar att insatser genomförts vilket medför att en 

bedömning av resultatet kan skönjas, något som är av vikt enligt Pressman och Wildavsky.
71 

5. 3 Från invandrarpolitik till integrationspolitik 

Den proposition som den socialdemokratiska regeringen framställde den 11 september 1997 

gick under namnet Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 

integrationspolitik (1997/98:16) och kom att bli ett viktigt normgivande steg i den svenska 

integrationspolitiken. ”Avsikten med invandrarpolitiken har varit att innefatta dem som har 

invandrat i den svenska samhällsgemenskapen. Genom att politiken i stor utsträckning 

kommit att rikta sig till invandrare som grupp och därmed satt invandrarskapet och den 

invandrades kulturella och etniska bakgrund i centrum, har den emellertid bidragit till att 

invandrarskap förknippas med ”annorlundaskap” (1997/98:16).
 72

 Propositionen syftar särskilt 

                                                          
65  SOU 2001:48 sid. 85-88 
66  Ibid. 97 
67  SKL: Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län och hur nöjda är medborgarna? 2009:3 
68  Ibid. 4 
69  Ibid. 8 
70  Ibid. 14 
71  Pressman & Wildavsky 1984:xxi 
72  Prop. 1997/98:16, s. 1 
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på att arbetet för främjande av integration ska inriktas på stöd till individers egen försörjning 

och delaktighet i samhället (1997/98:16). Integrationsbegreppet har ett antal skilda innebörder 

och kring slutet av 1970-talet användes begreppet på två skilda sätt, dels fungerande det som 

motsats till assimilation, dels då ambitionen med jämlikhetsmålet skulle uttryckas. Integration 

syftar vanligen på något som ska uppnås, ett mål eller en process som ska genomföras, vilka i 

sin tur kan ske på dels individuell, dels samhällelig nivå. Ett övergripande mål som omfattar 

denna proposition är som följer: Lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund. Med lika rättigheter följer också lika skyldigheter (1997/98:16).
73

  

Teoretikerna Pressman och Wildavsky menar att tydliga mål på central nivå underlättar för en 

korrekt genomförd implementering, mål som också möjliggör för utvärdering av 

implementeringsprocessen.
74

 För att kunna delta i samhällslivet samt att ha inflytande och 

kontroll över sin egen livssituation utgör kunskap och tillgång till samhällsinformation en 

väsentlig del. ”Kunskaper och information om det samhälle man lever i och möjligheter att 

göra sin röst hörd är viktiga förutsättningar för deltagande och inflytande” (1997/98:16).
 

Medborgarkontoren utgör en central del i tillhandahållande av samhällsinformation för ökad 

delaktighet i samhället. Statliga och kommunala myndigheter bör inom sina respektive 

arbetsområden sträva efter att samhällsinformation når alla delar av befolkningen. 

Informationen bör också vara anpassad till medborgarnas skilda förutsättningar och behov 

samt utformas så att den tillgodoser allas behov och förutsättningar (1997/98:16).
75

 Lipsky 

menar att samtliga samhällsmedborgare under sina livsfaser regelbundet kommer i kontakt 

med närbyråkrater vilka utgörs av tjänstemän, dessa tjänstemän kan vidare informera 

medborgarna utifrån deras specifika yrkesområde.
76

  

Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik 

(1997/98:16) har till stor del legat till grund för propositionen Egenmakt mot utanförskap – 

regeringens strategi för integration (2008/09:24) vilken ersatte de tidigare 

integrationspolitiska målen med ett övergripande mål; lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (2008/09:24).
77

 Propositionen 

erbjuder ett flertal strategier för integration och menar vidare att främst mindre kommuner 

möjligen kan brottas med erbjudandet av verksamheter tillräckligt anpassade efter de 

                                                          
73  Prop. 1997/98:16, s. 22-23 
74  Pressman & Wildavsky 1984: xxi 
75  Prop. 1997/98:16, s. 30-34 
76  Lipsky 1980: 13-14  
77  Prop. 2008/09:24, s. 4 
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individuella behoven.
78

 Boende i Sverige, oavsett bakgrund, ska ges möjligheter att delta i en 

dialog för vår gemensamma värdegrund, en dialog som utgår från frågor om demokrati och 

mänskliga rättigheter.
79

 Kommunalpolitiken spelar en viktig roll för att skapa förutsättningar 

för integration och ska verka med avstamp i det kommunala integrationspolitiska 

programmet. Mål som kommunfullmäktige har antagit tillsammans med de nationella målen 

för integrationspolitiken ligger till grund för uppdrag på kommunal nivå, vilket berörs 

närmare i nästkommande kapitel.  

5. 4 Järfälla kommun 

I likhet med skrivelsen Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 

integrationspolitik (1997/98:16) betonar det lokala integrationspolitiska programmet 

Tillsammans (2005) hur invandrarpolitiken genom riksdagsbeslutet 1997 kom att ersättas av 

en integrationspolitik. Följande politiska mål som legat till grund för det lokala programmets 

utformning fastställdes på central nivå och var som följer: lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Detta program berör att 

integrationspolitiken griper in i alla samhälls- och politikområden,
80

 vilket sammanlänkas 

med propositionen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration 

(2008/09:24). Tillsammans betonar att samtliga inkluderas i en samhällsgemenskap med 

samma villkor om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund.
81

 Det första målområdet; Ökad delaktighet i den kommunala demokratin omfattar 

uppdrag såsom inrättande av ett informationstorg för samordnad information, med hänsyn till 

olika gruppers behov och förutsättningar.
82

 Robert Jägare, utredare på 

Kommunledningskontoret i Järfälla kommun, menar att den information som tillhandahålls 

lämpligen ska vara formulerad på ”lätt svenska” för en bättre kommunikation. Jägare menar 

vidare att kommunen är en politiskt styrd organisation, partierna sitter ihop med 

organisationen och det finns en politisk roll i det också, att förklara för väljarna varför det är 

så viktigt med demokrati och deltagande.
83

 Detta tyder på att organisationen och partierna 

tycks vara nära sammanlänkade, något som utgör en betydande del i Pressman och 

Wildavskys teori där interaktion mellan skilda nätverk är centralt.
84

 Det lokala programmet 

                                                          
78  Ibid. 35 
79  Ibid. 59-60 
80  Tillsammans 2005:7-9 
81  Ibid. 14 
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lyfter fram vikten av möjligheten till lokala nätverk mellan såväl tjänstemän förtroendevalda i 

kommunen.  

Programmet Tillsammans betonar demokrativeckor med politikerbesök i skolan, vilka ska 

genomföras regelbundet.
85

 Även Jägare menar att det i kommunen genomförs så kallade 

demokrativeckor i skolan, något som även förekommer inom Svenska för invandrare (Sfi). 

Vidare betonar han att ”det illustrerar en viktig distinktion eller diskussion som ofta förs 

ifråga om vad kommunen kan göra och vad tjänstemännen som inte är politiskt valda kan 

göra”
86

, något som kan tänkas gå stick i stäv med Lipskys teori gällande närbyråkraternas 

stora handlingsutrymme.
87

 Vissa angivna förslag kan tänkas kräva ökade resurser, något som 

får lösas genom omprioriteringar. Detta är ett problem som berörs av Pressman och 

Wildavsky då de menar att implementeraren kan ha många arbetsuppgifter som är både tids- 

och resurskrävande vilket kan skapa problem i fall då det saknas administrativa och politiska 

medel för en framgångsrik implementering.
88

 Även Lipsky berör denna problematik då han 

framhäver hur det många gånger är för lite resurser i förhållande till de arbetsuppgifter som 

närbyråkrater har inom sitt yrkesområde.
89

  

Med anledning av Tillsammans har kommunen framtagit en sammanställning av insatser som 

genomförts med anledning av målområde ett där inrättade av demokrativeckor är 

återkommande. Utöver politikerbesök i skolorna har bland annat modersmålssatsningar gjorts 

och vad gäller avskaffande av eventuella hinder för medborgarnas delaktighet har kommunen 

arbetat med att översätta information. Det är även viktigt att skapa mötesplatser, varpå 

tillhandahållande av lokaler, såsom skolor och bibliotek har varit av betydelse.
90

 Under 

programperioden har ett informationstorg i kommunen varit verksamt, Information Järfälla 

har tillhandahållit samhällsvägledning och som komplement till detta har en filial i 

kommunhusets reception funnits tillgänglig. Då kommunen inte tillhandahåller något 

medborgarkontor framhäver Jägare att Information Järfälla har studievägledning och 

diskussioner i olika sammanhang. ”Information Järfälla håller på att gå upp i en kundtjänst, 

lite i förändring, där också den kundtjänsten kommer att bemannas med språkligt kompetenta 

personer som kan de stora språken i Järfälla.”
91

 Ambitionen gällande tillhandahållande av 

samhällsinformation enligt människors skilda behov har mötts på två skilda vis; dels att 
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informationen ska vara lättläst, dels att somliga viktiga informationsbroschyrer översatts.
92

 Ett 

antal aktiviteter tycks således ha genomförts med anledning av det integrationspolitiska 

programmet med fokus på målområde ett. Åtgärderna har indelats i skilda kategorier där en 

väsentlig aspekt är att ge individer resurser för att kunna delta i samhällslivet samt avskaffa 

möjliga hinder och skapa mötesplatser. Järfälla kommun erbjuder således en uppföljning av de 

insatser som genomförts med anledning av det integrationspolitiska programmet Tillsammans, 

något som är av stor vikt för bedömning av resultatet och därmed värdering av 

implementeringsprocessen.
93

   

5. 5 Sollentuna kommun  

Sollentuna kommun erbjuder ett integrationspolitiskt program för 2009 som inleds med att 

”Integration är något som berör alla och därför allas angelägenhet”. Det lokala programmet 

syftar till att varje individ, så långt som möjligt, får kontroll över sitt eget liv och kan 

bestämma sin vardag.
94

 Detta harmonierar på många sätt med vad som framställts på central 

nivå i propositionen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration 

(2008/09:24). Programmets första vision gällande Demokrati och attityder betonar de 

grundläggande värderingarna såsom allas lika rättigheter oberoende av etnisk tillhörighet.
95

 

Det lokala programmet går således hand i hand med den centrala propositionen Sverige och 

mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik (1997/98:16). ”Alla har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter.”
96

 Hur kommunen specifikt arbetar för ett främjande 

av integration i form av ökat valdeltagande bland utrikes födda tar, enligt Yvonne Ingelström, 

chef för integrations- och demokratifrågor i Sollentuna kommun, sin början i att kommunen 

har ett särskilt uppdrag, ett regemente, som tillhandahåller riktlinjer för integrationsarbetet. 

Ingelström betonar hur varje nämnd i kommunen har sitt ansvarsområde vilket tycks tyda på 

att arbetet är sammankopplad mellan olika områden.
97

 Detta är således något som Pressman 

och Wildavsky menar kan leda till problematiska situationer i och med att ett flertal aktörer är 

involverade i implementeringen.
98

 Programmet gör det dock möjligt för varje nämnd att 

utifrån egna bedömningar arbeta fram relevanta mål för sina verksamheter för främjande av 

integration på kommunal nivå vilket kan sammankopplas med den relativt höga grad av 
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handlingsfrihet som tjänstemän inom sitt yrkesområde, enligt Lipsky, besitter.
99

 Vidare menar 

programmet, i likhet Ingelström, att valdeltagande kan uppmuntras genom tillhandahållande 

av samhällsinformation. Hon menar att ”även om det inte skulle finnas ett intresse tycker jag 

att det är vår skyldighet att tillhandahålla materialet”.
100

 Vad gäller tillgång till 

samhällsinformation arbetar kommunen inte med specifika medborgarkontor. Broschyrer 

finns tillgängliga vid kommunhusets informationsdisk, dock menar Ingelström att någon 

information gällande demokratiska principer i allmänhet och valdeltagande i synnerhet på 

skilda språk inte finns. ”Jag är ensam anställd, det är en resursfråga” något Ingelström menar 

resultera i att verksamhetens arbete måste prioriteras och vad gäller valdeltagande 

uppmärksammas detta främst vid valår.
101

 Lipsky berör resursproblematiken och menar att 

resurserna inte säkerligen räcker till för närbyråkraternas förhållandevis många 

arbetsuppgifter. Det kan ibland vara mer lämpligt att tjänstemän får resurser för att driva sina 

skilda intressen.
102

  

Sollentuna kommun erbjuder i dagsläget inte någon sammanställning av insatser till följd av 

det lokala programmet, något som enligt Pressman och Wildavsky kan vara problematiskt för 

bedömande av resultat.
103

 Ingelström menar dock att ett samarbete har skett med kommunens 

lokalpolitiker då dessa besökt ”Blå rummet”, en fritidsgård på Malmvägen i Sollentuna, där 

kommunens invånare haft möjlighet att ta del av information gällande val. I övrigt har 

kommunen arbetat med tillhandahållande av information kring val genom hemskick av 

informationsbroschyrer vilka välkomnade till ”öppet hus” med lokala politiker vilka 

behandlade lokala frågor. Ingelström framhäver vidare att det är viktigt att ha i åtanke att ett 

ökat valdeltagande även är en uppgift för valnämnden då denna ska erbjuda möjligheter till 

förtidsröstning, välplacerade och tillgängliga lokaler samt tillhandahålla information på olika 

språk etc. ”Våra insatser kan inskränka sig till att arrangera möten med Sollentunas lokala 

politiker inför valrörelsen särskilt i områden där valdeltagandet är lågt”.
104

 Lipsky berör att 

implementeringsprocessen kan innehålla avvikelser då beslutsfattare och verkställare kan vara 

oeniga organisationsmålen och implementeringsprocessen vilket således tycks tyda på att 

implementeraren har stor makt, men dock inte är helt ohämmad i sitt arbete.
105

 Vidare 

framhäver Pressman och Wildavsky att stora projekt med många aktörer involverade kan 
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medföra att realiserandet av målen riskerar att gå snett.
106

 Ingelström menar avslutningsvis att 

hon som ensam anställd chef för integrations- och demokratifrågor måste vara påhittig 

gällande problematiken gällande valdeltagandet bland utrikes födda i Sollentuna kommun.
107

  

5. 6 Solna stad 

Solna stad framhäver i sin Integrationspolicy (2004) ett viktigt syfte om att värna och 

utveckla demokratin. Detta betonas i programmet som inleds med följande: ”Integration 

bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och 

kulturella bakgrunder.”
108

 Det lokala programmet harmonierar på många sätt med centrala 

policydokument som behandlar demokrati och integration med tonvikt på målet; lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
109

 

Vidare betonar programmet allas lika rätt till deltagande i samhället oberoende av etnisk och 

kulturell bakgrund.
110

 Kompetensnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen ansvar för 

uppföljning av nämndernas arbete med anledning av denna policy, respektive nämnd ska 

således ansvara för mål och aktiviteter gällande integrationsarbetet. Enligt uppföljning av 

integrationspolicyn påvisas positiva svar, åtgärder har genomförts i ett flertal nämnder i Solna 

stad dock tycks åtgärderna varierat i kvalitet.
111

 Anders Offerlind, förvaltningschef vid 

Stadsledningsförvaltningen i Solna stad, framhäver att det i Solna stad inte finns några 

specifika åtgärder för att öka valdeltagandet bland utrikes födda utan snarare väldigt generella 

åtgärder vilka gäller för samtliga kommuninvånare.
112

 Detta kan vara problematiskt enligt 

Pressman och Wildavsky som framhäver vikten av tydliga mål och därav kan mycket 

generella åtgärder resultera i att uppföljningar är svåra att genomföra.
113

 Enligt Lipsky ska 

målen om de är många och motsägande rangordnas vilket kan kopplas till de skilda 

kommunernas arbetssätt vilket ser olika ut, varför det många gånger är upp till varje kommun 

att rangordna målen. Med anledning av detta har vissa kommuner specifika åtgärder med 

fokus på valdeltagande bland utrikes födda till skillnad från andra, dock är det största 

problemet att beslutsfattarna många gånger skiljer mellan policy och implementering redan 
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vid ett tidigt skede, implementeraren har således en stor handlingsfrihet.
114

 Vidare framhäver 

Offerlind hur kommunen som valnämnd tidigare haft ett uppdrag om att på ett opartiskt 

politiskt sätt genomföra provval i områden där kommuninvånarna är mer ovana att rösta
115

, 

något som i slutändan inte verkställdes i praktiken. I och med att Pressman och Wildavsky 

definierar implementering i termer av en relation mellan officiellt fastställda policydokument 

och framgångsrik implementering är nära kontakter mellan olika organisationer och 

verkställande avdelningar på lokal nivå av stor vikt. Ett så kallat ”implementeringsbortfall” 

kan inträffa då det vid involverandet av flera aktörer vid implementeringsprocessen kan 

innebära ett bortfall om implementeringskedjan är lång.
116

 Därmed berörs länken mellan fler 

aktörer, något som Offerlind betonar då han menar att kommunen är beroende av stöd från 

valnämnden för att kunna genomföra exempelvis det provval som var ämnat att bli av för ett 

ökat valdeltagande i invandrartäta områden, där kommuninvånarna tendrar att rösta i lägre 

utsträckning.
117

  

Vad gäller integrationsarbete vid val tycks det således inte finns några särskilda åtgärder annat 

än informationsverksamheten. Offerlind betonar att ”Informationen ska ges på alla möjliga 

språk och likaså gäller att tillhandahålla allmän information om hur det går till, var man kan 

rösta, vallokaler etc. vilket görs genom att det skickats hem papper.” Offerlind betonar vidare 

att varje nämnd och förvaltning ansvarar för främjande av integration.
118

 Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen arbetar med att viktig information och beslut ska vara tydliga och 

på lättförståelig svenska.
119

 Vad gäller tillhandahållande av samhällsinformation påpekar 

Offerlind vidare att Solna stad inte erbjuder något medborgarkontor men att ”det vi har i 

entréplanet som vi kallar vårt medborgarkontor, inrättades på 1990-talet och kallas Solna 

forum”. Han menar vidare att Solna forum erbjuder samma information som finns rent 

generellt och att denna information ska finnas på flera språk.
120

 Vidare är möten viktiga för att 

skapa förståelse för varandra och uppföljningsärendet visar på att staden har arbetat med 

valmyndigheter som också på olika nivåer ska se till att väljarna har goda möjligheter att 

utöva sina demokratiska rättigheter, tillhandahållande av tillgängliga och neutrala vallokaler 

samt saklig och opartisk information kring val är av vikt.
121

Vad gäller representativitet av 

utrikes födda till kommunala nämnder och styrelser med fokus på fullmäktige antar Offerlind 
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att nästan alla partier har en mixad fullmäktigelista men att detta inte alltid brukar innebära att 

det blir mixat i nämnderna.
122

  

5. 7 Stockholms stad 

Stockholms stad erbjuder det integrationspolitiska programmet Riktlinjer för nämnder och 

styrelsers jämställdhets- och mångfaldsarbete (2009). Detta program, som ligger till grund för 

stadens integrationsarbete, inleds med att betona vikten av att bejaka människors lika värde.
123

 

Programmet intar en tydlig koppling till centrala mål där följande mål framhävs redan på 

framsidan i det lokala programmet med undertiteln: lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter.
124

 Carolina Bringborn, biträdande borgarrådsekreterare vid Social- och 

arbetsmarknadsroteln i Stockholm stad framhäver att främjande av integration innefattar en 

strävan om kunskap gällande de demokratiska rättigheterna i Sverige, såväl som möjligheter 

och skyldigheter. Hon menar vidare att ”när det gäller valdeltagande så är det viktigt att 

upplysa i ett tidigt skede”
125

 och hänvisar till att det redan i den tidiga samhällsinformationen 

ska upplysas om hur det demokratiska systemet i Sverige fungerar, val och folkvalda samt vad 

du själv har möjlighet att rösta i och vad detta innebär. ”Det här är ju en strävan, ett mål som 

vi jobbar efter och jag kan inte riktigt säga hur uttalat det är i våra policydokument idag men 

det är en viktig kärna i den inriktning som vi antar politiskt, så kunskapen är viktig”.
126

 

Bringborn påpekar således att detta är en strävan vilket tycks återspeglas i Lipskys teori där 

de kommunala tjänstemännens handlingsutrymme kan skönjas, något som möjligen kan 

resultera i ett utövande av politik inom deras respektive områden.
127

 Informationen är viktig, 

dock finns det enligt Bringborn många utrikes födda som inte fått denna information och 

heller inte deltar i det demokratiska samhället. Att bygga upp något slags socialt kapital är 

också en viktig aspekt och Bringborn menar vidare att de inte nått dit ännu men att staden till 

stor del inriktar sig på dessa grupper samt använder sig av så kallade ambassadörer vilka ska 

fungera som förebilder och tala om vikten av att delta i det demokratiska samhället.
128

 Således 

framgår att integrationsarbetet är sammankopplat med betydelsen av samarbete, en aspekt 

som Pressman och Wildavsky betonar gällande vikten av nätverk.
129

 Vidare erbjuder 
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Stockholm kommun ett flertal medborgarkontor, vilka är belägna på olika platser. Nämnvärt 

är dock att flertalet av dessa inte tillhandahåller specifik information gällande valdeltagande. 

Medborgarkontoret i Spånga-Tensta har visserligen bedrivit informationskampanjer vid val, 

till såväl riksdags- som EU-val och rent generellt arbetar dessa med tillhandahållande av 

blanketter, personlig information och medarbetare som talar skilda språk.
130

  

Vad gäller representativitet i kommunala nämnder och styrelser med fokus på fullmäktige 

säger Bringborn att ”det idag finns en annan strävan efter att faktiskt locka människor med 

annan bakgrund till att ställa upp och stå på listor vid val och jag upplever att det finns en 

mycket stor medvetenhet och en önskan om att öka representativiteten”. Vidare framhävs att 

kommunens ansvar gällande främjande av integration och demokrati i form av ökat 

valdeltagande bland utrikes födda är stort, ”kommunen har ett väldigt stort ansvar i termer av 

att vi tillhandahåller information och har uppdraget att tillhandahålla introduktion för 

nyanlända”. Kommunens tjänstemän ska implementera de beslut som tas av politiker på såväl 

central som lokal nivå. Detta avspeglas i Lipskys teori då tjänstemännens arbete styrs av 

förordningar, tjänster och direktiv.
131

 

 Vad gäller regeringens senaste proposition Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi 

för integration” (2008/09:24) menar Bringborn att hon inte upplever några större hinder då 

deras ambitioner på många sätt tycks harmoniera med regeringens, men påpekar vidare att 

politiken alltid kräver prioriteringar. Området för integration tycks dock vara mycket högt 

prioriterat. Vidare påpekar Bringborn att en viktig aspekt är att det finns arenor för dialog och 

utbyte av kunskap som kräver kontakter mellan skilda aktörer
132

, en interaktion mellan 

beslutsfattare och tillämpare tycks sålunda vara viktigt men ett flertal aktörer involverade i 

implementeringsprocessen kan vidare resultera i svårigheter gällande en korrekt genomförd 

implementering, vilket berörs av Pressman och Wildavsky.
133

 Förvaltningsuppdraget Från 

nyanländ till nyanställd, vilken fastställts av Social- och arbetsmarknadsroteln i Stockholms 

stad, framhäver att Sverige från första december 2009 antog en ny lagstiftning vilken innebar 

en tydlig etableringskedja varav delaktighet i politik och styre utgjort en väsentlig aspekt.
134
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5. 8 Upplands-Bro kommun  

Upplands-Bro kommun erbjuder det integrationspolitiska programmet Leva på lika villkor – 

Strategier för integration (2002) med utgångspunkt i de nationella mål, och i den inriktning 

för integrationspolitiken, som antogs av riksdagen 1997 genom skrivelsen Sverige, framtiden 

och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik (1997/98:16). Ett centralt mål, 

som genom riksdagsbeslutet kom att forma det lokala programmet i Upplands-Bro var det 

gällande lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. Programmets vision om Gemenskap och delaktighet följs upp av ett antal strategier 

för integrationsarbetet där medborgarnas delaktighet utgör en högst central del. Med 

anledning av denna strategi följer mål om insatser för ökad möjlighet till deltagande. Den 

kommunala informationen utgör en förutsättning för demokrati, varpå kommunens 

samhällsinformation bör anpassas utifrån individers behov och således vara tillgänglig på 

skilda språk. Vad gäller uppdrag för deltagande ska de politiska partierna verka för en god 

representativitet vid nomineringar till fullmäktige och nämnder. Detta kan, enligt programmet, 

vara en möjlig väg vad gäller ökat valdeltagande bland utrikes födda. I introduktionen för 

nyanlända till kommunen bör informationen gällande den svenska demokratin lyftas fram och 

inför de allmänna valen bör lokala nätverk skapas där kommunens tjänstemän samverkar med 

politiska partier.
135

  

Ali Rashidi, enhetschef för Socialförvaltningen vid Integrations- och arbetsmarknadsenheten i 

Upplands-Bro kommun, arbetar med frågor gällande integration med specifik inriktning på 

flyktingar, varpå hans beskrivningar av kommunens integrationspolitiska arbete begränsas till 

flyktingar, vilka är i stort behov av samhällsinformation i förutsättning att delta vid val längre 

fram. Rashidi menar att alla flyktingar som mottas i kommunen har individuella 

introduktionsplaner varpå ett stort område i dessa går under namnet samhällsinformation vari 

det också finns ett särskilt tema som heter politik i kommunen. ”Sen bjuder vi också in 

gästföreläsare, ofta representanter för de politiska partierna där de få berätta om deras 

arbetssätt.”
136

 Pressman och Wildavsky definierar implementering i termer av en relation till 

fastställda policys
137

 och hänvisar till att implementeringen utgörs av ett beroendeförhållande 

mellan olika organisationer och verkställande avdelningar på lokal nivå. Rashidi hänvisar till 

länken mellan tjänstemän och politiker i kommunen och det tycks således krävas ett nära 
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samarbete mellan politiker som utformar policydokument och implementerare som verkställer 

besluten, något som sammanlänkas med samtliga av studiens teorier. Lipsky framhäver att det 

således är politikerna som formar de viktigaste dimensionerna för tjänstemännen i sitt 

arbete.
138

 Rashidi menar vidare att tjänstemännens arbete ligger i att visa vilka representanter 

som finns i Sverige men att ”huvuduppgiften bör ligga hos de politiska partierna.”
139

 Rashidi 

menar vidare att det inte finns något specifikt policyprogram gällande valdeltagande i 

kommunen men att allt emellertid hänger samman.  

Kommunen erbjuder inte något medborgarkontor men Rashidi menar dock att de arbetar på 

andra sätt vad gäller att nå ut till medborgarna. ”De kan komma direkt till oss och fråga om 

det är något speciellt och direkt till kommunhuset och plocka folders etc.” Ansvaret gällande 

tillgång till information på olika språk ligger främst, enligt Rashidi, hos de politiska partierna. 

”Detta är ju en liten kommun och de kanske inte har råd att trycka information på flera språk 

men deras moderparti brukar ibland ha detta”. Vidare framhäver Rashidi att ”vissa saker på 

central nivå ser väldigt bra och fint ut på pappret men kanske inte alltid är lika enkla att 

genomföra i praktiken”.
140

 Tjänstemännen tycks således, i enlighet med Lipskys teori, ha ett 

stort handlingsutrymme, där de utövar politik med de medborgare de interagerar med.
141

 

Rashidi framhäver att mål kan se fina ut på pappret men vara svåra att genomföra i praktiken 

då det kan uppstå problematiska situationer som kräver hänsynstagande till den specifika 

situationen.
142

 Ett problem som även Lipsky lyfter fram då han menar att närbyråkrater ofta 

arbetar i komplexa situationer, allt för komplicerade för att begränsas till policydokument utan 

snarare utifrån den specifika situationen.
143

 Rashidi menar vidare att implementering av 

politiska beslut innebär att vi går hela vägen, kommunen är med i processen från början till 

slut men det är en förutsättning att samtliga parter samarbetar.
144

 Enligt teorin presenterad av 

Pressman och Wildavsky kan detta medföra att beroendeförhållandet mellan skilda aktörer 

kan resultera i att implementeringen präglas av ”bortfall” som i sin tur påverkar resultatet av 

implementeringen.
145

 Vad gäller främjande av integration genom ökat valdeltagande 

framhäver Rashidi avslutningsvis att ”det viktigaste är känslan av samhörighet med övriga 

samhället”.
146

 

                                                          
138  Lipsky 1980: 12-14 
139  Intervju 5: Ali Rashidi 
140  Intervju 5: Ali Rashidi 
141  Lipsky 1980:13-14 
142  Intervju 5: Ali Rashidi 
143  Lipsky 1980: 15-16 
144  Intervju 5: Ali Rashidi 
145  Hill & Hupe 2002:44 
146  Intervju 5: Ali Rashidi 



35 
 

6. Sammanfattande och jämförande analys 
 

Propositionen Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 

integrationspolitik (1997/98:16) var ett centralt normgivande steg i den svenska 

integrationspolitiken och har till stor del legat till grund för den nuvarande 

integrationspolitiken. Propositionen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration (2008/09:24) innehar ett övergripande mål gällande lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund
147

 vilket kom att ersätta målet 

lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Med lika 

rättigheter följer också lika skyldigheter
148

 vilken fastställdes genom 1997 års riksdagsbeslut. 

Delaktighet och inflytande utgör centrala delar i skrivelserna varpå deltagande i samhällslivet 

samt inflytande och kontroll förutsätter kunskap och tillgång till samhällsinformation.
149

  

Medborgarkontoren bör utgöra en betydande roll gällande tillhandahållande av 

samhällsinformation anpassad till skilda samhällsgrupper samt verka för ökad delaktighet. 

Detta sammankopplas med dagens proposition gällande integrationspolitiken där information 

om det svenska samhället är av vikt för en snabb etablering.
150

 Riksdagsbeslutet 1997 kom på 

många sätt att sätta riktlinjerna för de lokala integrationspolitiska programmen som finns att 

tillhandahålla i kommunerna.  

De mål som fastställts på central nivå formar även mål som framställs på lokal nivå i 

respektive kommun varpå insatser genomförts med anledning av de lokala målen. Fokus har 

legat vid mål gällande medborgerligt deltagande i samtliga kommuner, något som även 

präglat informanternas svar. Järfälla kommun framhäver, i sitt integrationspolitiska program 

Tillsammans (2005), målområdet Ökad delaktighet i den kommunala demokratin vilken 

innefattar en samordnad mötesplats, i form av ett informationstorg, som ska finnas tillgänglig 

för medborgarna i Järfälla med hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar. Vidare 

framhäver Tillsammans vikten av demokrativeckor med politikerbesök i skolan, något som 

ska ske kontinuerligt.
151

 En sammanställning av nämndernas insatser med anledning av det 

integrationspolitiska programmet har genomförts varpå målområdet Ökad delaktighet inom 

den kommunala demokratin med fokus på medborgerligt deltagande varit centralt. Insatser har 

varit i form av demokrativeckor med politikerbesök i skolorna, modersmålssatsningar och 
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översättningar av samhällsinformation.
152

 Järfälla kommun tillhandahåller inte något specifikt 

medborgarkontor men under programperioden har informationstorget Information Järfälla 

bistått med samhällsvägledning samt en tillgänglig filial i kommunhusets reception. Insatser 

med anledning av tillhandahållande av samhällsinformation enligt skilda behov har mötts på 

två vis; dels lättläst information, dels översättning av informationsbroschyrer.
153

 Ett antal 

aktiviteter tycks således ha genomförts med anledning av det integrationspolitiska 

programmet i Järfälla kommun.  

Sollentuna kommun erbjuder ett integrationspolitiskt program för 2009 som likt det 

integrationspolitiska programmet i Järfälla kommun harmonierar med riksdagsbeslutet 1997 

där skrivelsen Sverige och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik 

(1997/98:16) präglat det lokala programmet med utgångspunkt i allas lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
154

 Paralleller dras även till 

propositionen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration (2008/09:24). 

Sollentunas program har i likhet med Järfällas en vision gällande demokrati, mer specifikt 

Demokrati och attityder. Vad gäller tillgång till samhällsinformation arbetar Sollentuna 

kommun, i likhet med Järfälla kommun, inte med specifika medborgarkontor, däremot finns 

broschyrer tillgängliga vid kommunhusets informationsdisk, dock inte specifikt gällande 

valdeltagande. Sollentuna erbjuder, till skillnad från Järfälla, inte några demokrativeckor men 

verkar istället genom ett samarbete mellan kommunens lokala politiker och tjänstemän, med 

besök på fritidsgården ”Blå rummet” i syfte att möta kommunens medborgare och informera 

kring val. Vidare tillhandahåller kommunen information kring val genom hemskick av 

broschyrer.
155

 Till skillnad från Järfälla kommun och Solna stad erbjuder Sollentuna kommun 

inte något uppföljningsärende med anledning av det integrationspolitiska programmet i 

kommunen. Däremot framhäver Yvonne Ingelström, chef för demokrati- och 

integrationsfrågor i Sollentuna kommun, att ”Malmvägens dag” arrangerats av såväl 

kommunala tjänstemän som politiker med möjlighet att komma i kontakt med lokalpolitiker 

samt informeras gällande val i allmänhet av kommunens tjänstemän.
156

  

Även Solna stad erbjuder ett integrationspolitiskt program, Integrationspolicy (2004), med ett 

viktigt syfte om att värna och utveckla demokratin, något som tycks prägla samtliga 
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kommuners lokala integrationspolitiska program. I likhet med Järfälla och Sollentuna 

kommun harmonierar Solna stads policy på många sätt med centrala dokument som behandlar 

demokrati och integration med tonvikt på målet; lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund från propositionen Egenmakt mot utanförskap – 

regeringens strategi för integration (2008/09:24). Anders Offerlind, förvaltningschef på Solna 

stad, framhäver att det i staden inte finns några specifika åtgärder vad gäller ökat 

valdeltagande bland utrikes födda, snarare mycket generella åtgärder. Offerlind betonar att 

kommunen är beroende av stöd från valnämnden i genomförande av så kallade provval. 

Järfälla kommun, i likhet med Solna stad, framhäver vikten av att tillhandahålla information 

kring valdeltagande, vallokaler etc. på ett flertal språk. I likhet med Sollentuna kommun 

arbetar staden med hemskick av broschyrer och det finns inga specifika åtgärder utöver 

informationsverksamheten gällande valdeltagande.
157

 I likhet med Järfälla, Sollentuna och 

Upplands-Bro kommun erbjuder Solna stad inte något medborgarkontor men i kommunhusets 

entréplan finns Solna forum, vilken tillhandahåller generell kommunfakta, något som ska 

finnas på ett flertal språk. Uppföljningsärendet för Solna stad påvisar att åtgärder vidtagits, 

däribland samarbete med valnämnden för tillhandahållande av saklig information.
158

  

Stockholms stad erbjuder programmet Riktlinjer för nämnder och styrelsers jämställdhets- 

och mångfaldsarbete (2009) som i likhet med övriga kommuner intar en koppling till centrala 

policydokument där mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter framhävs, 

vilken sammankopplas med skrivelsen Sverige, framtiden och mångfalden – från 

invandrarpolitik till integrationspolitik (1997/98:16). Stockholms stads program betonar 

vikten av att bejaka människors lika rätt till demokrati och trygghet.
159

 Carolina Bringborn, 

biträdande borgarrådsekreterare vid Social- och arbetsmarknadsroteln i Stockholm stad 

menar, i likhet med 1997 års riksdagsbeslut, att samhällsinformationen är central för 

upplysning om det demokratiska systemet i Sverige. Stockholms stad använder sig av så 

kallade ambassadörer, vilka ska fungera som förebilder och tala om vikten av att delta i det 

demokratiska samhället för främjande av integration i staden.
160

 Stockholms stad erbjuder, till 

skillnad från övriga kommuner, medborgarkontor vilka är belägna på olika platser i 

kommunen, däribland medborgarkontoret i Spånga-Tensta som tillhandahåller blanketter, 

personlig information och medarbetare som talar skilda språk. I likhet med övriga kommuner 

framhävs vikten av utbyte av kunskap.  
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158  Uppföljning av integrationspolicy 2008:2 
159  Riktlinjer för nämnder och styrelsers jämställdhets- och mångfaldsarbete 2009:3 



38 
 

Upplands-Bro kommun erbjuder det integrationspolitiska programmet Leva på lika villkor – 

Strategier för integration (2002). Detta program tar, i likhet med flera av de övriga 

integrationspolitiska programmen, sin utgångspunkt i centrala mål och i den inriktning för 

integrationspolitiken som antogs av riksdagen år 1997 genom skrivelsen Sverige, framtiden 

och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik (1997/98:16). Målet lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund
161

 kom 

att forma kommunens lokala program vari visionen om Gemenskap och delaktighet är central. 

Utifrån denna vision framhävs strategin medborgarnas delaktighet varpå målet om ökat 

deltagande i den kommunala demokratin för samtliga medborgare tydliggörs. I likhet med 

Stockholms stad och de mål som fastställts på central nivå genom 1997 års riksdagsbeslut bör 

informationen anpassas utifrån människors specifika behov varpå kunskap gällande den 

kommunala verksamheten ska finnas tillgänglig på ett flertal språk. Vidare framhävs att 

introduktionen för nyanlända till Upplands-Bro bör lyfta fram information inför val.
162

 Vidare 

arbetar kommunen med gästföreläsare, ofta representanter för de politiska partierna, som 

informerar kommuninvånarna om deras arbetssätt. Ali Rashidi, enhetschef för 

Socialförvaltningen vid Integrations- och arbetsmarknadsenheten i Upplands-Bro kommun 

menar, i likhet med Bringborn, att det inte finns något specifikt program gällande 

valdeltagande i kommunen. Kommunen erbjuder, i likhet med Järfälla, Sollentuna och Solna 

stad inte något specifikt medborgarkontor. Istället finns möjligheten för medborgarna att 

direkt vända sig till kommunens tjänstemän belägna i kommunhuset. Vid entrén kan 

medborgarna även hämta informationsfolders etc.
163

  

Sammanfattningsvis framhäver samtliga informanter betydelsen av interaktion och gott 

samarbete mellan skilda aktörer för främjande av integration för en väl genomförd 

implementering av politiska beslut samt vikten av möten med medborgarna. Lipsky 

framhäver detta då han menar att tjänstemän vanligtvis arbetar i situationer med nära kontakt 

med människor utifrån specifika situationer, ett arbetssätt som tydliggörs i respektive 

kommun där informanterna har kontakt med medborgarna på skilda vis. Detta sker bland 

annat genom direktbesök i kommunhusen samt arrangerade av aktiviteter för främjande av 

integration i form av ökat valdeltagande. Pressman och Wildavsky framhäver betydelsen av 

nätverk och att omfattande projekt med involverade av ett flertal aktörer i 

implementeringsprocessen kan resultera i att realiserandet går snett varpå ett slags 
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beroendeförhållande mellan de involverade parterna kan skönjas. Å ena sidan tycks 

implementeringsprocessen beröra många aktörer, å andra sidan tycks detta vara problematiskt 

men möjligen även ofrånkomligt.  

7. Slutsatser och slutdiskussion 
 

Vi kan, utifrån en granskning av såväl centrala som lokala integrationspolitiska program, 

informanternas svar gällande integrationsarbetet i respektive kommun samt 

sammanställningar av insatser med anledning av de lokala programmen, konstatera att 

samtliga av de valda kommunerna, genom skilda åtgärder, verkar för ett främjande av 

integration med fokus på valdeltagande bland utrikes födda. Insatser med anledning av de 

lokala integrationspolitiska programmen tycks ha genomförts på ett eller annat sätt i samtliga 

kommuner, dock betonar informanterna det problematiska i implementering av mål, visioner 

och strategier som fastställts på såväl central som lokal nivå. Resultatet visar således att 

insatser, till viss del, vidtagits. Tjänstemännen i de respektive kommunerna betonar dock en 

viss problematik gällande en nära interaktion mellan kommunens samtliga aktörer och då 

flertalet av de mål som presenteras i de centrala, såväl som lokala programmen har en 

övergripande karaktär i form av visioner. De politiska besluten fattas av förtroendevalda men 

det framgår vidare i somliga av informanternas svar att förvaltningen i stor utsträckning 

reglerar hur dessa ambitioner och visioner ska verkställas i mötet med medborgarna.  

Detta leder oss in på respektive kommuns arbete vilket sammanfattningsvis är som följer: 

Järfälla kommun har genomfört demokrativeckor med politikerbesök i skolor och i 

kommunens Sfi-undervisning samt modersmålssatsningar, avskaffande av eventuella hinder 

för medborgarnas delaktighet där kommunen arbetat med översättning av 

samhällsinformation samt tillhandahållit information via den lokala mötesplatsen Information 

Järfälla. Specifika insatser för ökat valdeltagande bland Järfälla kommuns utrikes födda tycks 

inte skönjas, dock har ett antal indirekta aktiviteter genomförts med anledning av målområdet 

Ökad delaktighet i den kommunala demokratin, aktiviteter som skett i samröre med det 

integrationspolitiska programmet Tillsammans (2005). Sollentuna kommun har med 

anledning av sitt integrationspolitiska program för 2009 vidtagit åtgärder med grund i den 

specifika visionen Demokrati och attityder. Vad gäller tillgång till samhällsinformation 

                                                                                                                                                                                     
163  Intervju 5: Ali Rashidi 



40 
 

arbetar Sollentuna kommun, i likhet med Järfälla kommun, inte med specifika 

medborgarkontor, däremot finns broschyrer tillgängliga vid kommunhusets informationsdisk. 

Information gällande demokratiska principer i allmänhet och valdeltagande i synnerhet på 

skilda språk finns dock inte tillgänglig. Sollentuna kommun verkar för ett samarbete mellan 

kommunens lokala politiker och tjänstemän, där politikerna besökt ”Blå rummet”, en 

fritidsgård på Malmvägen i Sollentuna, i syfte att möta kommunens medborgare och 

informera kring val. ”Malmvägens dag” har arrangerats med möjlighet att komma i kontakt 

med lokalpolitiker samt få information gällande val i allmänhet av kommunala tjänstemän. I 

övrigt har kommunen arbetat med tillhandahållande av information kring val genom hemskick 

av informationsbroschyrer. Något uppföljningsärende gällande insatser med anledning av det 

integrationspolitiska programmet i Sollentuna kommun finns dock inte att tillhandahålla 

vilket resulterar i att implementeringsgranskningen är mer problematisk.  

Solna stad framhäver i sitt integrationspolitiska program, Integrationspolicy (2004), 

deltagande i samhället på lika villkor oberoende av etnisk och kulturell bakgrund vilket 

nämnder och styrelser ska sträva mot. Uppföljningsärendet från 2008 påvisar att åtgärder 

vidtagits, dock inte specifikt vad gäller området integration med fokus på valdeltagande bland 

utrikes födda. Tillhandahållande av samhällsinformation utgör en väsentlig del i kommunens 

arbete, varpå staden arbetar med hemskick av informationsbroschyrer. Utöver detta finns det 

möjlighet att besöka Solna forum för ett tillhandahållande av kommunal information. 

Satsningar har genomförts inom skilda förvaltningar varpå Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen erbjudit information på lättförståelig svenska. Stockholms stad 

erbjuder programmet Riktlinjer för nämnder och styrelsers jämställdhets- och 

mångfaldsarbete (2009), ett program som betonar vikten av att bejaka människors lika rätt till 

demokrati. Någon uttalad policy specifikt gällande främjande av integration med fokus på 

valdeltagande bland utrikes födda tycks inte finnas, dock utgör kunskap gällande de 

demokratiska rättigheterna, möjligheterna och skyldigheterna en central del. 

Samhällsinformationen tycks således vara central för upplysning om det demokratiska 

systemet i Sverige, där informationen bör anpassas efter individens behov. Stockholms stad 

arbetar med så kallade ambassadörer, vilka ska fungera som förebilder och tala om vikten av 

att delta i det demokratiska samhället för främjande av integration i staden. Staden erbjuder 

vidare medborgarkontor vilka är belägna på olika platser i kommunen. Nämnvärt är dock att 

flertalet av dessa inte tillhandahåller specifik information gällande valdeltagande på ett flertal 

språk. Medborgarkontoret i Spånga-Tensta har visserligen bedrivit informationskampanjer vid 
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val, till såväl riksdags- som EU-val, och rent generellt arbetar de med tillhandahållande av 

blanketter, personlig information och medarbetare som talar skilda språk. Upplands-Bro 

kommun erbjuder det integrationspolitiska programmet Leva på lika villkor – Strategier för 

integration (2002) vari visionen om Gemenskap och delaktighet är central. Utifrån denna 

vision framhävs strategin medborgarnas delaktighet och med anledning av denna strategi 

tydliggörs målet om ökat deltagande i den kommunala demokratin. Samhällsinformationen 

utgör en betydande del i etableringen och nyanlända erbjuds introduktionsplaner vilka 

innefattar information om det politiska systemet i Sverige. Vidare arbetar kommunen med 

gästföreläsare, ofta representanter för de politiska partierna, som informerar 

kommuninvånarna om deras arbetssätt. Det finns dock inte något specifikt program gällande 

valdeltagande bland utrikes födda i kommunen. Kommunen erbjuder inte något 

medborgarkontor, istället finns möjligheten för medborgarna att direkt vända sig till 

kommunens tjänstemän belägna i kommunhuset samt hämta informationsfolders etc.  

Samtliga av de granskade kommunerna tycks framhäva vikten av arenor för dialog och utbyte 

av kunskap och området gällande information kan tänkas utgöra ett kommunalt 

utvecklingsområde. Det framgår att insatser gällande främjande av integration med fokus på 

medborgerlig delaktighet och specifikt på valdeltagande bland kommunens utrikes födda till 

viss del vidtagits i samtliga kommuner. Vidare tycks mål, visioner och strategier som 

framställs i de lokala integrationspolitiska programmen gällande området för deltagande 

kommit att implementeras i praktiken på ett eller annat sätt, även om kommunernas skilda 

förutsättningar, exempelvis resurser, och de lokala tjänstemännens ökade handlingsutrymme i 

och med decentraliseringen till viss del kommit att prägla implementeringsprocessen.  

Vi kan konstatera att samtliga lokala integrationspolitiska program, såväl som regeringens 

proposition Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration (2008/09:24) 

vilken hänvisar och tar avstamp i skrivelsen Sverige, framtiden och mångfalden - från 

invandrarpolitik till integrationspolitik (1997/98:16) kom att sätta riktlinjerna för den 

framtida integrationspolitiken på såväl central som lokal nivå. Å ena sidan tycks 

integrationsarbetet till viss del vara i enlighet med de mål, visioner och strategier som 

presenteras i såväl de valda policydokument som framställts på central nivå, som i 

kommunernas egna integrationspolitiska program då samtliga kommuner till viss del på skilda 

vis genomfört insatser. Å andra sidan tycks målen, på såväl central som lokal nivå, vara av en 

övergripande karaktär vilket resulterat i ett stort handlingsutrymme för de lokala 
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tjänstemännen. Med andra ord framhävs vikten av interaktion mellan skilda aktörer, såväl 

tjänstemän som politiker innehar viktiga roller för en väl genomförd implementering. Vidare 

kan vi konstatera att integration är ett omfattande område vilket tycks innebära att 

tjänstemännen till stor del kan utforma vilka delar av området som ska stå i fokus, en 

prioritering som således ligger i verkställarens händer varpå diskussionen kring huruvida den 

offentliga makten enbart utövas av förtroendevalda är av relevans. För värdering och 

bedömning av vidtagna insatser med anledning av de lokala integrationspolitiska programmen 

redovisas lämpligen uppföljningsärenden, dock presenteras detta tydligt enbart i Järfälla 

kommun. Med andra ord tycks implementeringen sällan ske helt i enlighet med de mål, 

visioner och strategier som fastställts i såväl centrala som lokala integrationspolitiska 

program, något som återknyter till studiens hypotes.  

Avslutningsvis har denna studie genomförts med avstamp i två skilda teorier gällande 

implementering. Säkerligen hade studien utformats på ett annat sätt, och därmed även 

resultatet, vid val av andra teorier som lägger fokus vid andra centrala områden. För vidare 

forskning kan integrationsteorier vara av intresse, vilka har möjlighet att lägga fokus vid 

andra centrala områden såsom medborgarskap. Detta skulle visserligen resultera i en annan 

riktning för studien. Vidare finns ytterligare teorier som berör implementeringsprocessen vilka 

även är av relevans där exempelvis statsvetaren Bo Rothstein har bidragit till forskningen 

gällande detta område och verkar utifrån ett annat perspektiv än de för studien valda. 

Perspektiven top-down och bottom-up är således inte de enda som behandlar studiet av 

implementering. Vidare forskning gällande denna studie kan lämpligen fokuseras vid andra 

perspektiv samt i förhållande till ett större antal kommuner i skilda län för en bredare 

jämförelse och därav möjligen en djupare förståelse för det integrationspolitiska arbetet i de 

skilda kommunerna. En väl genomförd implementering gällande integration tycks slutligen 

förutsätta dialog mellan skilda aktörer, en dialog där känslan av samhörighet är central.  
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Bilaga 1  

 

Kommunfakta i korthet (uppgifter från SCB, 31 december 2008) 

Järfälla kommun 

Folkmängd: 64 355  

Andel utrikes födda: 13 955  (21,6 %)  

Medborgarkontor: Nej 

 

Sollentuna kommun 

Folkmängd: 62 097 

Andel utrikes födda: 11 215 (18 %) 

Medborgarkontor: Nej 

 

Solna stad 

Folkmängd: 65 289 

Andel utrikes födda: 15 157  (23 %) 

Medborgarkontor: Nej 

 

Stockholms stad (förortskommuner inräknade) 

Folkmängd: 810 120 

Andel utrikes födda: 172 772   (21 %) 

Medborgarkontor: Ja 

 

Upplands-Bro kommun 

Folkmängd: 22 682  

Andel utrikes födda: 4 507  (19,8 %) 

Medborgarkontor: Nej 
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Bilaga 2 

 

Informanter i respektive kommun i Stockholms län 

 

Järfälla kommun 

Robert Jägare 

Utredare, Kommunledningskontoret  

 

Sollentuna kommun 

Yvonne Ingelström 

Chef för integrations- och demokratifrågor 

 

Solna stad 

Anders Offerlind 

Förvaltningschef, Stadsledningsförvaltningen  

 

Stockholms stad 

Carolina Bringborn  

Biträdande borgarrådssekreterare, Social- och arbetsmarknadsroteln 

 

Upplands-Bro kommun 

Ali Rashidi 

Enhetschef, Socialförvaltningen, Integrations- och arbetsmarknadsenheten 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur arbetar ni specifikt i er kommun för ett främjande av integration med fokus på 

valdeltagande bland utrikes födda? (som överlag är lägre än bland inrikes födda, ge gärna 

konkreta exempel) 

 

2. Vilka riktlinjer följer ni för främjandet av ett ökat valdeltagande? 

 

3. Tillhandahåller er kommun något medborgarkontor? Om ja, erbjuder det/dessa 

information om demokrati i allmänhet och valdeltagande i synnerhet på ett flertal språk?   

 

4. På vilket/vilka sätt tillhandahåller kommunen samhällsinformation? 

 

5. Hur arbetar kommunen för representativitet av utrikes födda i kommunala nämnder och 

styrelser med fokus på fullmäktige? 

 

6. På vilket sätt ansvarar kommunen för främjande av demokrati, i form av ökat 

valdeltagande bland utrikes födda?  

 

7. Vilka eventuella hinder finns/stöter ni på gällande implementering av de policydokument 

som framställts på såväl central som lokal nivå för ett främjande av medborgerlig 

delaktighet och representativitet?´ 
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Bilaga 4 

 

Tabell 1. Nedan följer valdeltagande i procent till kommun- och regionvalet 2006: 

 

Kommuner                      Valdeltagande samtliga (procent)  

Järfälla 81 

Sollentuna  84 

Solna  79  

Stockholm  79 

Upplands-Bro   79 

 

Källa: SKL 2009 

 

Tabell 2. Nedan följer statistisk gällande utrikes födda (i procent) för respektive kommun: 

 

Kommuner                 Förtroendevalda (procent)       Befolkningen (procent) 

Järfälla 24 24 

Sollentuna  14 21 

Solna   17 24 

Stockholm 15 23 

Upplands-Bro  19  23 

  

 Källa: SKL 2009 


