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Abstract 
 

The following study deals with the integration of new arrivals in Sweden. A societal problem 

is depicted which theories conclude is the result of an organizational problem among the 

partners in the establishment reform. The purpose of this essay is to study how the collaborating 

authorities and municipalities work together to influence the integration and establishment of 

new arrivals and also whether the use of more forceful means of actions would prove to 

contribute to an effective integration of newcomers. Two designated municipalities and all 

administrative authorities, with the exception of the Swedish Migration Agency, were 

interviewed to answer the essay questions. The results point towards a good cooperation 

between the parties; however, a lack of clarity of the partners' responsibilities and duties has 

been found. With previous experiences as a basis it can be argued that there is a high probability 

that the usage of more forceful means of actions could be an effective means of integrating 

newcomers by preventing large proportions from moving to segregated areas, where poor 

conditions for integration is prevalent. The study is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 

Ämnet som denna studie behandlar är nyanländas integrering i det svenska samhället. Det 

framställs ett samhälleligt problem som teorier konkluderar är en följd av ett organisatoriskt 

problem bland de involverade parterna inom etableringsreformen. Syftet med denna uppsats är 

att studera hur de samverkande myndigheterna och kommunerna arbetar för att påverka 

nyanländas integrering och etablering i samhället, samt huruvida användningen av starkare 

styrmedel skulle påvisa sig bidra till en effektiv integrering av nyanlända. Två utvalda 

kommuner och samtliga myndigheter, förutom Migrationsverket, har intervjuats för att besvara 

på uppsatsens frågeställningar. Resultatet pekar på en god samverkan mellan parterna samtidigt 

som det även förekommer otydlighet kring ansvarsfördelning och arbetsuppgifter. Med tidigare 

erfarenheter som utgångspunkt kan det hävdas att det finns en stor sannolikhet att starkare 

styrmedel skulle kunna vara en effektiv åtgärd i att integrera nyanlända genom att förhindra att 

en stor andel nyanlända flyttar till segregerade områden där det inte råder goda förutsättningar 

för integration. 
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1 Inledning 
 

Den omfattande flyktingströmmen till Sverige under hösten 2015 har bidragit till att 

flyktingmottagandet i landet har blivit hårt ansträngd. Migrationsverket (2016-01-01) 

rapporterar att många asylsökande anlände till Sverige redan i början av året men denna siffra 

ökade under hösten och i oktober månads togs det emot 39 196 asylsökande. Det rapporteras 

även att nästintill 163 000 individer sökte asyl i Sverige under år 2015. 

 

Ekberg och Ohlson (2000) skriver att invandringen ökade i Sverige efter andra världskriget. 

Under 1950- och 1960-talet invandrade många människor från bland annat Sydeuropa samt 

Finland. Efterfrågan på arbetskraft var hög och det förekom en hög grad av rekrytering av 

utländsk arbetskraft till industrier. Ekberg och Ohlson framför att invandrarnas 

sysselsättningsgrad låg i samma nivå som inrikes födda i Sverige under denna period. Under 

slutet av 1970-talet försämrades däremot villkoren på den svenska arbetsmarknaden; 

sysselsättningsgraden minskade och arbetslösheten ökade bland de europeiska invandrarna 

(Ekberg och Hammarstedt 2002). I början av 1980-talet ändrade invandringen karaktär då 

andelen flyktingar med utomeuropeisk bakgrund1 ökade i landet (Hammarstedt och Mikkonen 

2007). Trots den dåvarande högkonjunkturen försämrades invandrarnas situation på 

arbetsmarknaden. Enligt Ekberg och Ohlson stabiliserades invandrarnas sysselsättningsgrad 

under 1990-talet. I början av 1990-talet togs det emot flyktingar från forna Jugoslavien och 

under 1994 registrerades 26 000 flyktingar från Bosnien-Hercegovina. I sin studie observerar 

Hammarstedt och Mikkonen ett mönster hos de bosniska flyktingarnas förflyttningar som tyder 

på att flyktingarna hade en tendens att söka sig bort från de kommuner som de först placerats i. 

Hammarstedt och Mikkonen förklarar att de bosniska flyktingarna visade en vilja att flytta till 

storstäder i syfte att hitta arbetstillfällen men de hade bristande kunskap för att avgöra vilka 

kommuner som i själva verket kunde erbjuda arbete vilket resulterade i att en stor andel av 

flyktingarna istället flyttade till områden där det fanns personer med samma etniska ursprung. 

I studien visade det sig dessutom att det var enklare för flyktingar som var bosatta i Sverige 

under en längre period att flytta till områden där det fanns goda förutsättningar för arbete. En 

potentiell förklaring till detta är att de bosniska flyktingarna som hade bott i landet en längre 

period ägde en högre grad av kunskap om Sverige (ibid). 

 

För att förbättra de nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden infördes ett 

annat alternativ till de nyanländas fria val att söka efter bostad på egen hand. De kan också välja 

att acceptera att flytta till ett boende som de anvisas till av Arbetsförmedlingen utifrån Lag 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, som även benämns 

etableringsreformen. Lagen syftar till att underlätta nyanländas integrering och etablering i 

arbetsmarknaden och samhället genom bestämmelser om samordningsansvar av insatser från 

Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Försäkringskassan samt de 

involverade kommunerna. Parterna inom etableringsreformen arbetar utifrån definitionen att 

integration innebär att individer skall känna sig delaktiga i samhället och i 

samhällsgemenskapen som präglas av förståelse samt ömsesidig respekt mellan de etniska och 

kulturella olikheterna (Länsstyrelsen 2015). Om nyanlända ingår i Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag blir de presenterade med ett förslag om ett boende som de har möjlighet att 

antingen acceptera eller förkasta. Ifall den nyanlända tackar nej till ett förslag om boende får 

individen därefter hitta boende på egen hand. Lagen har bidragit till att fler kommuner har 

engagerats i flyktingmottagandet vilket påvisas i Statskontorets (2012) granskning som tyder 

                                                 
1 Från bland annat Latinamerika, Mellanöstern och övriga Asien 
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på att ungefär hälften av Sveriges kommuner har genomfört ändringar i sina 

flyktingmottagningsorganisationer i samband med införandet av etableringsreformen.  

 

Det framgår av Riksrevisionen (2015a) att integrering underlättas när individer känner sig 

delaktiga i samhället genom att inneha ett arbete då de då upplever en sorts samhällsgemenskap.  

Arbete gör det möjligt för nyanlända att bli självförsörjande och därmed förses med ett 

självförtroende som underlättar deras integrering i samhället. Genom att arbeta och samspela 

med lokala invånare förses de dessutom även med goda förutsättningar för att tala samt lära sig 

språket. Därmed uppfattas integrering genom arbetsmarknaden vara en avgörande faktor 

(Phillimore och Goodson 2006). Eftersom etableringsreformen lägger vikt på nyanländas 

integrering i samhället genom arbetsmarknaden är det en förutsättning att nyanlända skall 

placeras i områden där det finns goda arbetsmöjligheter (Riksrevisionen 2015a). En svårighet 

med detta är dock att arbete och bostäder har en negativ korrelation med varandra på så sätt att 

det förekommer lediga bostäder i kommuner där det finns hög arbetslöshet och i kommuner där 

det finns låg arbetslöshet råder det bostadsbrist. När det krävs ett val mellan dessa två faktorer 

prioriteras bostäder (ibid). Enligt Boverket (2015) finns lediga bostäder främst i 

glesbygdskommuner vilket är dit en stor andel flyktingar blir anvisade till. Wennström och 

Öner (2014) redogör även att det är mindre orter med minskande befolkningstal och hög 

arbetslöshet  som i större utsträckning tar emot flest nyanlända flyktingar i jämförelse med 

storstäder. I Arbetsförmedlingens (2015a) fördjupningsrapport framgår det att endast 5 procent 

av flyktingarna som är en del av etableringsuppdraget lyckas få arbete utan bidrag efter 

etableringsplanen. Statskontoret (2012) och Riksrevisionen har observerat att en del av 

svårigheterna med nyanländas integration, utöver bostadsbristen, även beror på bristande 

insatser från myndigheternas sida. Bristande insatser innebär bland annat dålig anpassning av 

språkkurser och praktik för flyktingarna, vilket enligt Statskontoret, kan vara ett exempel på 

bristfällig samverkan mellan myndigheterna samt kommunerna. 

 

Myndigheterna samt kommunerna som omfattas av etableringsreformen har 

samverkansskyldighet men olika ansvarsområden. Enligt Migrationsverket (hemsida 2015b) 

har de i uppgift att möta människor när de precis har anlänt till Sverige. Efter att individerna 

har beviljats uppehållstillstånd övergår ansvaret till de tidigare nämnda myndigheterna samt 

andra samhällsaktörer som exempelvis Socialstyrelsen. Migrationsverket har även ansvar för 

att bosätta vissa nyanlända2 samtidigt som myndigheten beslutar om statlig ersättning till 

samtliga kommuner och landsting. Arbetsförmedlingen (hemsida 2015c) besitter ansvaret att 

bosätta en viss andel nyanlända som omfattas av etableringsreformen3. Arbetsförmedlingen har 

dessutom i uppgift att förse nyanlända med inbjudan till etableringssamtal där det skall 

diskuteras kring bland annat flyktingarnas yrkeserfarenheter, utbildningar, intressen samt 

ambitioner. Dessa samtal skall resultera i en etableringsplan som skall bestå av 

etableringsinsatser i form av aktiviteter som skall möjliggöra för flyktingar att lära sig språket, 

skaffa arbete och kunna försörja sig själva. Om den nyanlända godtar etableringsplanen skall 

den i vanliga fall genomföras under två år och aktiviteterna som de nyanlända skall delta i 

upprättas utifrån deras behov. Aktiviteterna skall dock alltid minst omfatta svenska för 

invandrare (SFI), arbetsförberedande insatser så som praktik och samhällsorientering (SO). 

Utöver etableringsplanen beslutar Arbetsförmedlingen även om ersättningar medan 

Försäkringskassan ansvarar över utbetalningen av ersättningar, såsom etableringsersättning, 

etableringstillägg och bostadsersättning. Det framgår av metodstödet att nyanlända som har rätt 

                                                 
2 Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd, som inte har heltidsarbete, inte går på gymnasiet, är yngre än 65 

år samt inte är funktionshindrad eller så sjuk att det hindrar individen från att arbeta 
3 Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och är mellan 20-65 år 
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till etableringsersättning eventuellt även har rätt till etableringstillägg eller bostadsersättning, 

vilket Arbetsförmedlingen fattar beslut om. Nyanländas etableringsersättning är direkt kopplad 

till deras närvaro under etableringsplanen vilket innebär att ersättningen kan sänkas om 

individen inte deltar i aktiviteterna. Arbetsförmedlingen är ansvarig för att meddela nyanlända 

om deras rätt till etableringsersättning samt tilläggsförmåner och assistera nyanlända med att 

söka om dessa. Kommunerna är ansvariga för mottagande, bostadsförsörjning, SFI, SO och 

ytterligare eventuella vuxenutbildning, skola och barnomsorg. Länsstyrelsens ansvar är att 

försäkra att det finns möjlighet hos kommuner att ta emot nyanlända och därmed utforma 

överenskommelser med kommuner över länstal4 och fördelningstal5 för de respektive 

kommunerna. Länsstyrelsen har även i uppgift att följa upp genomförandet av insatser för de 

nyanlända.  Enligt krisinformation (hemsida 2015) har alla statliga myndigheterna som omfattas 

av etableringsreformen i uppgift att bistå nyanlända med stöd och att främja samverkan med 

kommunerna samt de berörda myndigheterna emellan. I parternas metodstöd 

(Arbetsförmedlingen 2015b) tydliggörs det att parterna även skall granska hur förutsättningarna 

för språkpraktik, arbetspraktik, instegsjobb och arbetsträning förefaller hos de involverade 

parterna samt hos andra arbetsgivare i regionen. Parterna skall dessutom arbeta för att sådana 

anställningar skall kunna uppstå. 

 

I sina granskningar nämner Riksrevisionen (2015a) och Statskontoret (2012) att reformens 

etableringsplaners insatser dock inte är tillräckligt anpassade efter de individuella flyktingarnas 

behov. Några exempel på bristfälliga insatserna är svårigheterna att anpassa SFI och 

arbetspraktik till de nyanlända i etableringsplanen. Samtidigt som en etableringsplan uträttas 

skall även en arbetsmarknadspolitisk bedömning göras med avsikt att planlägga den nyanländas 

aktiviteter utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, förklarar Statskontoret. Granskningar tyder 

däremot på en brist på dokumenterade arbetsmarknadspolitiska bedömningar i vissa 

etableringsplaner. I särskilda fall finns det, enligt Statskontoret, en bedömning men inte en 

uppdatering sedan den nyanlända har tilldelats aktiviteter eller en ny etableringsplan. 

Arbetsförmedlingens förklaring till detta är att det inte är tillräckligt tydligt hur de skall gå till 

väga med bedömningen samt hur bedömningarna skall användas i förmedlingsarbetet. 

Riksrevisionen rapporterar att svårigheterna med att uppfylla etableringsreformens krav beror 

dels på tids-och resursbrist men även bristande samverkan och ansvarsfördelning mellan 

myndigheterna och kommunerna. Med detta framför Riksrevisionen att ansvarsfördelningen 

mellan myndigheterna och kommunerna bör tydliggöras och förbättras. Vad gäller 

ansvarsfördelningen mellan kommunerna bör den lokala förvaltningen ha en effektivare 

fördelning utav de nyanlända i landet för att på bästa sätt uppnå en välfungerande 

etableringsprocess. I samband med det betonar Riksrevisionen (2015b) att tillväxtkommuner 

bör ta emot fler nyanlända. Myndigheterna arbetar i samma riktning som förhåller sig till 

etableringsreformens regelverk och i etableringsplanen anges det vad som skall göras. Det är 

dock inte tillräckligt, enligt Statskontoret, som betonar att det även krävs tydligare 

överenskommelser om hur samordningen av insatserna skall verkställas. Språkinlärnings- och 

arbetsförberedande insatser bör stärkas och det krävs bättre samverkan mellan parterna för att 

en effektiv integrationsprocess skall kunna införas, menar Statskontoret. Länsstyrelsen (2012) 

är enig med de nämnda granskningar då myndigheten också hävdar att den växande 

bostadskrisen ställer högre krav på en bredare samverkan mellan myndigheterna och 

kommunerna än vad som har observerats hittills. Trots etableringsreformens höga anspråk på 

samverkan skriver Riksrevisionen att effektiviteten i hanteringen av de asylsökande inte har 

varit flexibelt nog för att sköta den ökande invandringen i landet. 

                                                 
4 Antalet vuxna en kommun skall ta emot 
5 Antalet ensamkommande barn som en kommun skall ta emot 
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Eftersom det förekommer svårigheter i att anpassa de nämnda aktiviteterna till nyanlända 

(Riksrevisionen 2015a; Statskontoret 2012) påverkas deras integrering dels på grund av att 

deras behov inte tillgodoses och dels för att det försvårar deras integrationsprocess. En annan 

faktor som vidare försvårar de nyanländas integrering i arbetsmarkanden är att de inte placeras 

i kommuner där det finns goda förutsättningar för sysselsättning. Det betonas av Riksrevisionen 

och Statskontoret att hanteringen av nyanländas integrering är ett resultat av de involverade 

parternas bristande samverkan. Idag har parterna befogenheter att influera nyanlända genom 

styrmedel vilka innefattar lagstiftning, informativ och ekonomisk styrmedel 

(Arbetsförmedlingen 2015b). Däremot är dessa styrmedel svaga vilket igen dels kan beror på 

myndigheternas bristande samverkan med varandra (Riksrevisionen 2015a). Tanken bakom att 

styrmedel kan vara en god åtgärd kan motiveras med Dworkins (2005) resonemang att staten 

agerar paternalistiskt i det avseende att staten vet bäst om vad som är bra för den enskilda 

individen. Eftersom staten äger den lagstiftande makten i samhället kan den agera på ett sätt 

som befrämjar individens bästa och detta innebär även användningen av styrmedel för att 

influera individers beteende (Vedung 2012). Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

inför styrmedel i form av ekonomisk incitament och övertalning redan idag 

(Arbetsförmedlingen 2015b) och vi talar därmed om att de befintliga styrmedel bör förstärkas 

för att kunna ha en större effekt på nyanländas integrering. 

 

Det bör också uppmärksammas att  nämnda förutsättning för att påverka de nyanländas 

agerande som  bygger på frivillighet kan öka svårighetsgraden i myndigheternas 

samverkansinsatser. Myndigheterna har befogenheten inom sina ansvarsområden att i viss 

utsträckning använda sig av tvingande påtryckningar och ekonomiska incitament, som till 

exempel Arbetsförmedlingens regel om ett förslag och att etableringsersättningen är bunden till 

nyanländas närvaro i etableringsplanen. Däremot kan nyanlända inte tvingas att bosätta sig i en 

viss kommun enligt utlänningslagen (2005:716). Myndigheterna får istället använda sig av 

information om det svenska samhället i stort och arbetsmarknadsförutsättningar i olika 

kommuner samt av övertalning för att påverka nyanlända att acceptera Arbetsförmedlingens 

anvisade platser. De aktuella styrmedeln blir därmed användningen av informativ och 

ekonomiska styrmedel. De statliga myndigheternas och kommunernas styrmedel är på det sättet 

svaga då de inte heller kan vidta insatser för att påverka de nyanlända som tackar nej till 

myndigheternas förslag. Myndighetsutövningen behöver därmed innebära att statliga 

myndigheterna och kommunerna i samverkan använda varierande icke-tvingande styrmedel 

med syfte att vägleda samt påverka individer att ändra beteendet som har starka egna drivkrafter 

för flyttbeslut och som inte anses gynna deras möjligheter att anskaffa arbete. För att en sådan 

påverkan skall lyckas antar vi att samverkan mellan berörda organisationer blir av avgörande 

betydelse, så att den samlade påverkanseffekten kan uppväga de nyanländas spontana egna 

uppfattningar om lämpligaste bostadsort.  

 

Arbetsförmedlingen (2015a) framför således att eftersom de nyanlända har möjlighet att 

förkasta de anvisade platserna kan det vara svårt att bryta tidigare flyttningsmönster där 

nyanlända söker sig till områden där de upplevde en hög grad av gemenskap med släktingar 

och invandrare med samma etniska ursprung. För att staten skall kunna påverka detta beteende 

bör myndigheternas befintliga insatser vara tillräckligt starka för att de nyanländas förflyttning 

skall ändra sitt mönster. 

 

1.1 Problemdiskussion 
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Det samhälleliga problemet består således i att nyanlända flyttar till kommuner utan 

arbetstillfällen, men där de har ett kontaktnät genom tidigare ditflyttade släktingar och vänner. 

De nyanlända kan välja att flytta till sådana kommuner direkt efter sin ankomst eller efter att 

etableringsplanet är slut, två år efter sin ankomst. En orsak till att nyanlända trots att de deltagit 

i ett etableringsprogram inte bor kvar i den kommun de placerats i är att dessa kommuner kan 

erbjuda bostad men saknar arbetstillfällen. Det organisatoriska problemet består i att det krävs 

en samverkan mellan flera myndigheter för att kunna erbjuda en attraktiv kombination av 

boende och arbetstillfälle samt att kunna övertyga de nyanlända om sitt erbjudande då 

myndigheterna i stort saknar tvingande medel. 

 

Granskningar påvisar att samverkan mellan myndigheter kan vara problematiska, dels eftersom 

myndigheterna på grund av bristande samverkan samt tids- och resursbrist har upplevt 

svårigheter med att anpassa språkkurser samt arbetspraktik till de nyanlända. Att staten till en 

viss del implementerar de styrmedel som nämnts för att främja en effektiv integrering kan tolkas 

vara en åtgärd till det samhälleliga problemet. Det talas om hur myndigheter kan influera 

individers beteende genom lagstiftning eftersom individer då måste anpassa sig efter nya 

bestämmelser men även kunskapsspridning är ett sätt att påverka (Vedung 2012). Vidare 

påvisar tidigare studier dock att det kan vara svårt för en statlig myndighet att genom 

information och argument övertala individer att ändra sitt beteende. (Riksrevisionen 2015a; 

Statskontoret 2012). Dessa svårigheter kan vidare förklara etableringsreformens bristande 

hantering av de nyanländas integrering på arbetsmarknaden (ibid). Det finns forskare som både 

argumenterar för och mot användningen av styrmedel. Det finns litteratur som framför att 

styrmedel begränsar människors möjligheter att fatta sina egna val (Clarke 2006) samtidigt som 

det även finns litteratur som betonar att staten agerar med motivet att den vet vad som är bäst 

för individen (Dworkin 2005). Eftersom parterna idag inför ekonomiska incitament och framför 

övertygande argument till nyanlända är det möjligt att förstå att parterna kan använda sig av 

styrmedel för att influera nyanlända och deras beslut. Styrmedlens påverkanseffekt är idag dock 

för svag för att kunna göra en stor påverkan. Vidare påvisar tidigare studier att det kan vara 

svårt för en statlig myndighet att endast genom information och argument övertala individer att 

ändra sitt beteende (Vedung 2012). Därmed skulle en potentiell åtgärd vara att parternas 

befintliga styrmedel blir starkare. 

 

Danermark (2000;2011) och Lindberg (2009) har påvisat att faktorer som främjar samverkan 

är bland annat att parterna innehar tydliga förväntningar av samverkansprojektet, legitimitet 

från ledningen och tydlighet kring frågor så som mål, regler samt ansvarsfördelningar. 

Gemensamma utvecklings- och fortbildningar som bedrivs för de samverkande parterna och 

upprättningen av samverkansavtal betonas också vara främjande faktorer. 

 

Tidigare resultat av hur statliga myndigheter genom myndighetsövning kan influera individers 

agerande ger exempel på regeringens försök att ändra pappors beteende genom att lagstifta nya 

bestämmelser som bidrar till att män tar ut längre pappaledighet (Regeringskansliet 2015). Det 

talas även om regeringens ambition att begränsa rökning på offentliga platser genom att 

implementera en lag som syftar till att införa rökförbud på specificerade områden. Utöver 

lagstiftning, är spridning av kunskap också ett sätt att påverka individer vilket regeringen 

exempelvis gör genom att erbjuda kunskap till individer för att förebygga tobaksanvändningen 

(Folkhälsomyndigheten 2010). Tidigare resultat av myndighetsutövning talar även om att 

inflytande på individers beteende kan av olika håll tolkas som en inskränkning av de nyanländas 

mänskliga rättigheter och frihet även om myndigheterna kan hävda att intentionerna är för 

individers eget bästa (Dworkin 2014). 
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Det finns så vitt vi känner till inga studier som belyser hur flera organisationer i samverkan 

genom övertalning skulle kunna påverka individer att ändra sitt agerande i de frågor som är 

betydelsefulla för de nyanlända. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att bringa klarhet om hur myndigheterna samt kommunerna 

samverkar för att kunna påverka nyanländas integrering i den svenska arbetsmarknaden samt 

huruvida användningen av starkare styrmedel för att influera individers beteende skulle kunna 

vara en effektiv åtgärd för att integrera nyanlända genom att påverka deras beteende. 

 

För att uppnå vårt syfte skall vi besvara följande frågeställningar:  

 

- Hur samverkar myndigheterna och kommunerna för att påverka nyanländas 

integrering? 

- Skulle starkare styrmedel kunna bidra till en mer effektiv integrering? 

 

1.3 Disposition 

 

Kapitel två innefattar tre olika sektioner där den första definierar grundsynen av paternalism. 

De resterande två avsnitt redogör för tidigare forskningar om erfarenheter av 

myndighetsstyrning och styrmedel som en åtgärd för att påverka individers beteende och 

litteratur angående samverkan mellan organisationer. Därefter behandlas den teoretiska 

referensramen i kapitel tre där de två fenomen som uppsatsen bygger sig på förtydligas: 

samverkan mellan myndigheter och starkare styrmedel för att påverka ett beteende. Kapitel tre 

består även av en tabell som framför främjande och hämmande faktorer som påverkar 

framgången av en samverkan.  I kapitel fyra behandlas uppsatsens metod som är indelad i sju 

olika sektioner. Metoden fastställer bland annat forskningsansatsen som har använts under 

genomförandet av uppsatsen och det framförs även vilka tillvägagångssätt som tagits för att 

kunna besvara på studiens frågeställningar. Vid slutet av metoden diskuteras det även kring 

studiens pålitlighet och trovärdighet och olika etiska överväganden. I kapitel fem presenteras 

resultatet från uppsatsen empirisk undersökning som tog sin form av intervjuer. Resultatet 

inleds med upplysning om myndigheternas och kommunernas samverkan med varandra för att 

påverka nyanländas integrering samt etablering i landet. Vid slutet av resultatet förklaras 

användningen av starkare styrmedel som ett verktyg inom etableringsuppdraget. Vidare består 

uppsatsen av kapitel sex som är indelad i sex olika sektioner där det framställs en analys av det 

empiriska resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen. Analysen uppföljs av kapitel 

sju som består av en diskussion kring analysen i samband med tidigare resultatet som sedan 

skall kopplas till uppsatsens tidigare nämnda samhälleliga och organisatoriska problem. Utifrån 

resultatet av diskussionen upprättas det slutligen en slutsats i kapitel åtta. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Paternalism 

 

Det framgår av NE (hemsida 2015) att paternalism grundar sig i att en överordnad har en 

skyddande ställning gentemot en som är underordnad. Den överordnade parten kan exempelvis 

vara staten, regeringen och statliga myndigheterna medan medborgare kan uppfattas vara de 

underordnade. Det framgår av Dworkin (2014) att relationen mellan dessa två ställningstagande 

går ut på att den överordnade skall agera i syfte att skydda välfärden och individens bästa. Den 

paternalistiska synen kan dock ses som negativ i den benämningen att lagar och 

myndighetspolitik inskränker samt begränsar individers frihet i individens eget intresse. Genom 

att staten begränsar individens rättigheter i att fatta sina egna beslut anses, enligt Dworkin 

paternalism av olika håll vara ett statligt övergrepp på den personliga individens frihet, trots att 

staten värnar om individens välmående. Detta argumenterar Clarke (2006) för som skriver att 

staten bör hålla sig neutral gentemot frågor med paternalistiskt prägel men även agera 

perfektionistiskt i övriga frågor. Med perfektionistiskt syftar Clarke på att staten får ta en 

ställning för vad som uppfattas som god men staten får inte begränsa människors möjligheter i 

syfte att främja individens eget bästa. Clarke argumenterar därmed att ett paternalistiskt 

agerande hindrar människor från att bestämma hur de skall leva sina liv. En annan uppfattning 

som invänder emot detta argument är att staten agerar paternalistiskt, inte i avseendet att den 

begränsar människors möjligheter för deras eget bästa (Clarke 2006), utan i det avseende att 

staten agerar som att den vet bättre än sina medborgare om vad som vore bäst för den enskilda 

individen (Dworkin 2005). 

 

2.2 Användning av styrmedel 

 

Enligt Vedung (2012) är den offentliga maktens grundläggande verktyg lagstiftning, 

information och ekonomiska styrmedel. Lagstiftningar medföljs i många fall av hot om negativa 

sanktioner som exempelvis fängelse, böter eller annan typ av bestraffning mot individer som 

inte följer regleringarna. Exempel på en lagstiftning som styrmedel är den tredje pappamånaden 

som riksdagen röstade för i slutet av november i år (2015). Enligt regeringskansliet (2015) 

innebär lagen att de 60 dagar en förälder får föräldrapenning och som de inte kan överlåta till 

den andra föräldern skall ökas med ytterligare 30 dagar. Statens ingrepp i föräldrars skötsel om 

deras barn är ett exempel på det paternalistiska förhållningsättet som medför att staten vidtar 

åtgärder för att främja jämställdhet både i hem och omsorgsarbete samt på arbetsmarknaden där 

kvinnor i allmänhet är mest utsatta. Regeringskansliet skriver att lagen även har syftet att stödja 

ett barns rätt till båda föräldrarna såsom framställs i barnkonventionen, vilket staten har ansvaret 

att verkställa. Det betonas att staten har ett ansvar att kontinuerligt arbeta för att förbättra 

individers förutsättningar. Då regeringen fastställer att det funnits behov för en mer jämställd 

fördelning av föräldrapenningen till följd av att män tar ut mindre föräldraledighet i jämförelse 

med kvinnor, ingriper staten genom att reglera individers agerande , framför regeringskansliet.  

 

Rökförbudet som infördes år 2005 tyder också på en paternalistisk inställning från statens sida 

och ännu ett exempel på användningen av lagstiftning som styrmedel. Förbudet syftar till att 

skapa en jämlik hälsa för alla individer i landet och folkhälsomyndigheten (2010) skriver i sin 

rapport att rökförbudet är ett nationellt åtagande där staten måste vara aktiv för att åtgärda 

problemet med tobaksanvändningen. För att effektivisera tobaksförebyggandet menar 

Folkhälsomyndigheten att staten bör samverka med andra statliga myndigheter samt erbjuda 
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kunskapsstöd till befolkningen. Ytterligare en bestämmelse som har lagstiftats utifrån ett 

paternalistiskt förhållningssätt och utifrån lagstiftning som styrmedel är riksdagens (hemsida 

2000) beslut om lagen om användande av säkerhetsbälte. Lagen går ut på att alla individer som 

färdas i ett fordon skall använda sig av säkerhetsbälte för att försäkra deras säkerhet. Både 

rökförbudet och lagen om säkerhetsbälte åtföljs av bestraffning i form av böter. 

 

Det framgår av Vedung (2012) att information som styrmedel går ut på att försöka påverka 

genom övertygelse, övertalning eller upplysning genom fakta. Exempel på informativt 

styrmedel är bland annat muntlig handledning, utbildningar och upplysningsverksamheter. 

Erbjudandet av kunskapsstöd i samband med den nämnda regleringen av tobaksanvändningen 

ingår därmed in i påverkan av individer genom informativ styrning.  

 

Slutligen innebär ekonomiska styrmedel att påverka individer till att agera på ett önskvärd vis 

genom att antingen förse med eller beröva individen på resurser, framför Vedung (2012). 

Ekonomiska styrmedel påtvingar inte aktörer att vidta eller avstå från åtgärder utan individen 

som skall påverkas besitter ansvaret att avgöra huruvida hen vill företa en åtgärd eller inte. 

Etableringsersättningen som är bunden till nyanländas närvaro samt delaktighet i aktiviteter 

tyder på användningen av ekonomiska styrmedel med syfte att främja en viss beteende. Enligt 

Vedung implementeras de nämnda styrmedel i många fall i samband med varandra för att 

komplettera samt förstärka deras påverkan på individers beteende. Informationsspridning kan 

användas för att upplysa om ett styrmedel eftersom en förutsättning för styrning är att individer 

är informerade om styrmedlens existens, innebörd och potentiella bestraffningar, betonar 

Vedung. Två eller flera olika styrmedel kan även implementeras gentemot en målgrupp 

exempelvis genom att ett ekonomiskt styrmedel kompletteras med ett annat ekonomiskt 

styrmedel, med tillgång till information samt med ett antal regleringar. Vidare betonar Vedung 

dessutom att de nämnda styrmedlen kan vara negativa eller positiva. Staten kan förbjuda eller 

tillåta, information kan råda eller avråda och ekonomiska styrmedel kan antingen förse med 

eller beröva individer materiell resurs. 

 

Vid frågan om användningen av styrmedel kan många etiska dilemman uppstå. En av FNs 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna betonar att individer har rätt att fritt förflytta 

sig och välja sitt eget bostad inom varje lands gränser (FN 2016). Nyanlända skyddas dessutom 

av utlänningslagen vilket omöjliggör att de tvingas till att bosätta sig någonstans de inte har 

viljan att bo. Dessutom bör det uppmärksammas att nyanlända i många fall lämnat sitt hemland 

på grund av förföljelse och söker sig till det nya landet med hopp om skydd och trygghet 

(Amnesty International 2015). Därmed är det möjligt att förstå att det är etiskt olämpligt att 

tvinga nyanlända att bosätta sig i en utvald kommun eller område. Vidare kan det diskuteras 

huruvida det även är moraliskt olämpligt att framföra övertalande argument samt information 

med syfte att övertyga nyanlända att flytta någonstans. FNs allmänna förklaring omfattar även 

att varje individ har rätt till social trygghet. I och med att de nyanlända anländer till en nytt land 

som de i många fall inte har kännedom om är det rimligt att de dras till områden där de upplever 

en hög grad av gemenskap (Wennström och Öner 2015). Tidigare studier har påpekat att 

nyanlända i stor utsträckning flyttar till områden där det finns andra individer med samma 

etniska ursprung (Hammarstedt och Mikkonen 2007) och det kan uppfattas som ett försök att 

finna socialt trygghet. Att försöka övertala nyanlända att förflytta sig till ett annat område där 

de eventuellt inte upplever en lika hög grad av socialt trygghet kan också upplevas som 

moraliskt opassande. Emellertid är det möjligt att tänka sig att staten inför informativa 

styrmedel med utgångspunkten att arbeta för att förbättra den nyanländas levnadsstandard och 

förutsättningar för självförsörjning. Det framgår av tidigare studier att de områden som 

nyanlända dras till inte erbjuder goda möjligheter för arbete (Hammarstedt och Mikkonen 2007) 
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vilket inte går i linje med vad många forskare uppfattar är avgörande för integration i 

arbetsmarknaden och samhället (Phillimore och Goodson 2006; Valtonen 2001; Wennström 

och Öner 2015). Med ett paternalistiskt ställning som syftar på att staten vet bäst om vad som 

är bra för den enskilde individen (Dworkin 2005) som utgångspunkt kan därmed användningen 

av styrmedel, i synnerhet informativ styrmedel, uppfattas vara en rimlig åtgärd. Ytterligare 

argument kan föras kring frågan och ett kritisk förhållningssätt skall upphållas under studiens 

gång. 

2.3 Samverkan 

 

Lindberg (2009) beskriver samverkan som en interaktion mellan människor; människor möts 

och gör någonting tillsammans. Organiserad samverkan kan ske spontant på så sätt att det 

uppstår situationer där det finns ett behov av att göra någonting. Dessa situationer syftar 

vanligtvis på när det förekommer någonting som inte är en del av vardagen och som det inte 

finns en plan av åtgärder för. Ett exempel som Lindberg redogör för är hur en jordbävning i 

Italien ledde till att individer som var på plats började organisera insatser för att bistå de 

drabbade. På samma sätt som en samverkan kan vara spontan kan samverkan även vara 

planerade, betonar Lindberg. Lindberg uttrycker att det vanligen är individer som inte kommer 

att medverka i samverkansaktiviteterna som planerar organiserade samverkan i förväg. Två 

exempel som Lindberg nämner är hur ledningar av företag kan planera samverkan med andra 

företag då de uppfattar det vara en strategisk satsning och att det förekommer organisationer 

som har i uppgift att främja samverkan samt koordinera olika typer av arbetsinsatser mellan 

företag. Danermarks (2000) definition av samverkan är ”medvetna målinriktade handlingar 

som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem 

och syfte” (s.15). Enligt Danermark syftar samverkan på målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med individer med annan utbildning och individer från andra organisationer som 

är styrda av andra regelsystem och som besitter en annan organisatorisk position. Danermark 

särskiljer samverkan från begreppet samarbete då det begreppet används dagligen utan närmare 

funderingar över ordets innebörd. Uppsatsen utgår från Danermarks definition av samverkan 

vid studerandet av etableringsuppdraget. 

 

Enligt Lindberg (2009) ställs dagens företag samt offentliga organisationer inför komplexa 

uppdrag som de inte är kapabla till att hantera på egen hand vilket leder till att dessa måste 

arbeta med andra organisationer. Inom den offentliga sektorn är det vanligt förekommande att 

flera organisationer får uppgiften att samverka tillsammans i syfte att tillgodose medborgarnas 

behov och för att organisationerna skall kunna utföra sina uppgifter snabbt och effektivt, skriver 

Lindberg. Lindberg betonar att samverkan kan ske mellan myndigheter, organisationer och 

förvaltningar, dock även myndigheter och privatpersoner emellan.  

 

Samverkan bidrar även till att organisationer med varierande specialiteter förs samman, 

förklarar Lindberg (2009) som menar att om en organisation inte besitter de nödvändiga 

resurser som krävs för att fatta väsentliga beslut är det effektivt att samarbeta med en annan 

organisation som kan bringa dessa eftertraktade resurser. Genom att samverka kan 

organisationer genomföra samt åstadkomma det som på egen hand kan vara svårt eller omöjligt 

att uppnå. Lindberg menar även att samverkan kan vara ett resultat av en vilja för framsteg inom 

organisationer eller inom uppdrag. Enligt Westrin (1986) kan samverkan indelas i fyra 

kategorier beroende på hur verksamheter byggs upp. De fyra indelningar är kollaboration eller 

samverka vilket går ut på att myndigheters samverkan sker i olika former samt kring särskilda 

frågor som är avgränsbara, koordination eller samordning som innebär att varierande 

myndigheters insatser summeras ihop för att uppnå bästa resultat, konsultation som syftar på en 
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grupp från en organisation som gör tillfälliga insatser inom en annan organisation och till slut 

finns det integration eller sammansmältning som går ut på att två eller flera organisationer förs 

samman och att alla eller de flesta uppgifter blir gemensamma. Parternas samverkan inom 

etableringsuppdraget är mest förenlig med Westrins första kategori då dess definition i hög grad 

överensstämmer med parternas samverkansprocess. 

 

Enligt Danermark (2000) kan samverkan urskiljas på fyra olika ambitionsnivåer. Samverkan på 

den lägsta nivån kan omfatta att en yrkesgrupp endast tillkallas i syfte att förse råd samt stöd 

vid ett arbete. Andra nivån går ut på att strukturellt koordinera sina insatser så att de summeras 

ihop med varandra för att parterna skall kunna åstadkomma det bästa resultat. Danermarks 

tredje nivå av samverkan syftar på fall med avgränsbara frågor där de samverkande parterna 

utformar nya arbetsformer för ett ömsesidigt arbete. Den fjärde nivån, som Danermark även 

kallar för den mest ambitiösa nivån, går ut på att två eller flera verksamheter förs samman. Den 

nivå som samverkan inom etableringsuppdraget förhåller sig till mest är den tredje nivån 

eftersom parterna arbetar inom ett särskilt antal frågor och utifrån statens utformade arbetssätt 

som möjliggör ett gemensamt arbete. 

 

Ett nätverk är en struktur med varierande enheter som är kopplade till varandra genom relationer 

och föreningspunkter och är ett avseende som organisationer kan samverka, beskriver Lindberg 

(2009). Lindberg förklarar detta som att en organisation agerar i en omgivning som inräknar ett 

antal andra parter som organisationen har konstanta utbyten med. Deras utbyten och samverkan 

resulterar i att organisationen utvecklar relationer med de respektive parterna inom nätverket. 

På detta sätt menar Lindberg att organisationernas resurser samt aktiviteter kopplas ihop och 

förs samman med varandra. För utveckling av interorganisatoriska nätverk är det nödvändigt 

att alla parter anpassar sig och skapar rutiner för att kunna hantera relationen mellan parterna. 

Lindberg betonar därmed att ett nätverk präglas av ömsesidiga beroenden vilket framhävs i alla 

former av samverkan. Enligt Lindberg tar detta sig uttryck i aktiviteterna som verkställs, de 

resurser som är tillgängliga samt vilka aktörer som är involverade. Aktörerna är målorienterade, 

de arbetar i samma riktning, och utifrån denna tankegång har de ett ömsesidigt beroende 

emellan sig. Lindberg uttrycker att det i samverkan läggs fokus på aktörernas olikheter och att 

parterna med hjälp av varandras avvikelser kan uträtta saker som en organisation inte hade 

klarat på egen hand. 

 

Inom ett samverkansprojekt har lagar och förordningen funktionen att framföra var en 

verksamhets ansvar skall ligga, skriver Danermark (2000) som även påpekar att regeringen och 

riksdagen har i uppgift att upprätta de nämnda lagarna och förordningarna. I och med 

ansvarsfördelningen förekommer det att individer med olika grader och sorters av ansvar 

interagerar under samverkan vilket Danermark menar leder till ojämlika roller. Danermark 

förklarar att problem kan uppkomma om en medarbetare med inflytande i en särskild fråga 

ställer begäran att få bestämma i frågor som inte har någon relevans för deras ansvarsområde. 

Det finns dokumentationer som tyder på att denna sorts maktmissbruk förekommer i 

samverkan, skriver Danermark som varnar för detta beteende. Enligt Danermark kan dessa 

missförstånd samt problematik förhindras genom att tidigt tydliggöra vilka lagar och regleringar 

som styr arbetet och på vilket sätt som dessa styr arbetet i ett samverkansprojekt. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Integrationsbegreppet 

 

Nedan framförs en normativ definition av begreppet integration och skillnaden mellan 

integration och assimilation. Ett kritiskt förhållningssätt till begreppet integration skall 

tillämpas under studiens gång eftersom frågor som integration och flyktingmottagning kan av 

olika håll upplevas som komplexa eller kontroversiella. 

 

Det påpekas i debatter att det inte är möjligt att komma överens om en definition av begreppet 

integration (Diaz 2004). Dock finns det en normativ aspekt av integrationen som syftar på att 

göra etniska eller invandrade minoriteter involverade i samhället på samma villkor och med 

lika rättigheter samt skyldigheter som majoritetsbefolkningen. Denna normativa aspekt har 

inrättat sig som ett ledande grundbegrepp i politiska samt akademiska sammanhang (ibid). 

 

Diaz (2004) redogör även för begreppet civil integration som släpptes av EU-kommissionen. 

Begreppet talar om att invandrare skall förses med samma villkor för rättigheter, skyldigheter 

och tillgång till samhällsnyttigheter, service samt verktyg för civil delaktighet som den 

resterande befolkningen i landet. Det betonas även att samhällsdeltagandet bör ske utan att 

minoriteter skall behöva eller uppleva behovet av att överge sina kulturella identiteter. Det 

framgår även av Diaz att integration inte endast påverkar invandrare eller invandrargrupper. 

(Diaz 1996) Skillnaden mellan begreppet integration och assimilation är att assimilation är 

direkt riktad mot invandrare. Integration talar däremot om att ekonomiska, politiska och sociala 

strukturer förändras och därmed påverkas alla individer som interagerar inom de nämnda 

strukturerna (ibid). Skillnaden kan beskrivas som att integration syftar på att uppnå jämlikt 

deltagande genom att göra förändringar i den offentliga sfären medan assimilation syftar på att 

uppnå jämlikt deltagande genom att influera den privata sfären (Diaz 1993). 

 

Enligt Valtonen (2001) uppfattas sysselsättning vara en avgörande faktor för integration 

eftersom sysselsättning förser individen med möjligheten att bestämma över sitt eget liv, att 

försörja sig själv och sin familj. Sysselsättning är dessutom väsentligt eftersom arbete anses ha 

en stark koppling till individers personliga identiteter (ibid). Phillimore och Goodson (2006) 

betonar också betydelsen av arbete vid talan om integration då det beskrivs att arbete förser 

nyanlända med tillfällen att samspela med lokala invånare och tillfällen att tala språket vilket i 

sin tur bidrar till att individerna kan känna sig en del av det område som de bor i. 

 

Vår uppfattning av begreppet integration tar avstånd från assimileringsföreställningen. 

Definitionerna som har presenterats betonar att integration innefattar egenförsörjning och 

involvering i majoritetssamhället. Definitionerna avfärdar att detta skall innebära assimilering 

och en avkastning av individers kulturella identiteter och etniska bakgrund. 

 

3.2 Främjande och hämmande faktorer för samverkan 

 

Utifrån tidigare erfarenheter av samverkansprojekt har flera forskare sammanställt kriterier för 

vad som främjar respektive hämmar samverkan. Nedan följer först vilka faktorer som har 

angetts som främjande.  

 

Lindberg (2009) framför en lista på faktorer som främjar samverkan utifrån en organisatorisk 
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synvinkel och den första faktorn talar om att skillnaderna i styrningen måste vara tydliga. Den 

andra faktorn är utformningen av samverkansprojektet vilket syftar på vad samverkandet beror 

på och vad de förväntade resultaten är. Enligt Lindberg upprättas ett samverkansprojekt i 

vanliga fall för att parterna har en gemensam syn eller för att de vill lösa en konflikt. De 

samverkande parterna deltar i utbyte av information med varandra för att uppnå en gemensam 

vision. Diskussioner bör hållas om en konflikt skall lösas eftersom en dialog ger deltagarna 

möjlighet att tillsammans reda ut problemet. Tredje faktorn som Lindberg redogör för är 

processen av att utforma aktiviteterna som medarbetarna skall verkställa under 

samverkansprojektet. Utformningen av aktiviteterna innehåller, enligt Lindberg, 

problemformuleringen, analys och överenskommelse om alternativa lösningar och till sist 

genomförande. Den fjärde faktorn går ut på att hålla ihop samverkansaktiviteterna. Lindberg 

förklarar att en av parterna bör ta ansvaret att kontrollera samverkansprocessen och spela en 

sammankallande roll. Lindberg beskriver även att det bör vara ett krav att fullständigt engagera 

sig i uppdraget och att deltagarna bör äga kunskap av att arbeta inom nätverk. Ytterligare 

faktorer för att uppnå en framgångsrik samverkan är legitimitet från ledningen, vilket går ut på 

att ledningen bör klargöra att de står bakom samverkandet även om de inte är aktivt involverade 

i samverkansprocessen. Lindberg nämner upprättandet av samverkansavtal som går ut på att 

tydliggöra vilka parterna är och deras ansvarsfördelningar vilket är en faktor som skapar goda 

förutsättningar för att frigöra tid och främja engagemang. 

 

Även Danermark (2011) framställer en lista på faktorer som främjar samverkan. Listan 

omfattar: ”verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt, verksamheterna är 

samlokaliserade till ett gemensamt hus, att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla 

berörda organisationer är involverade i, att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs, att 

gemensam fortbildning bedrivs för all personal och att ekonomiska stimulanser erhålls eller att 

en tvingande lagstiftning föreligger” (Danermark 2011:56) 

 

Westrin (1986) anför att för ett lyckat samverkansprojekt krävs det att alla medarbetare vid 

första början har gemensamma utgångspunkter samt referensramar. Westrin skriver även att det 

är avgörande att det finns en gemensam metod för att främja samarbetet mellan medarbetarna 

samtidigt som mål, principer och etiska förhållningssätt diskuteras noggrant innan 

verksamheten påbörjas. Lagerberg och Sundelin (1990) argumenterar för att framgångsrika 

samverkansprojekt är konkreta och grundar sig på att tydligt avgränsbara målgrupper kan 

identifieras. En annan förutsättning för lyckad samverkan är att insatser skall koordineras på så 

sätt att komplementära fördelar erhålls. Lagerberg och Sundelin skriver även att det är 

avgörande med tydlighet i frågor så som målsättning, regler, ansvar- och kostnadsfördelning 

för att samverkansprojektet skall bli framgångsrikt. 

 

Nedan följer faktorer som forskare har angett som hämmande för samverkan.  

 

Lindberg (2009) har upprättat en lista med faktorer som hämmar samverkar. Några exempel på 

faktorer som kan försvåra samverkan är att parterna har skillnader i sina uppdrag och 

ansvarsområden samt om organisationerna har organisatoriska kulturer som avviker från 

varandra. Med organisatoriska kulturer talar Lindberg om hur medarbetare i samverkan kan 

föra med sig etablerade uppfattningar och antaganden från sina organisationer.  En annan 

hämmande faktor är statusskillnader som förekommer bland organisationer vilket kan leda till 

asymmetriska relationer mellan parterna som i sin tur skapar svårigheter i att åstadkomma 

ömsesidigt arbete och utbyte av information. Vissa sorters kunskap erhåller mer status än andra 

medan vissa sorters yrkesgrupper har mer makt än andra. Ju större dessa avvikelser är desto 

större är sannolikheten att svårigheter inom samverkan kommer att uppstå. Bristfällig 



 

 - 13 - 

kommunikation på grund av exempelvis olika språkbruk kan skapa missförstånd vilket är 

ytterligare en faktor som kan hämma samverkan. Enligt Lindberg är kommunikation inom 

samverkansprojekt en avgörande faktor för att olika uppfattningar skall kunna utvecklas till en 

gemensam uppfattning. Två andra vanligt förekommande faktor är, enligt Lindberg, bristande 

förtroende mellan de involverade parterna och osäkerhet kring parternas uppgifter.  

 

Tengvald (1982) redovisar begränsande omständigheter för samverkan som kan förekomma på 

organisationsnivå. Detta omfattar dålig samordning av myndigheternas upptagningsområden 

och lokaler, avvikelser i organisationsstrukturer och hierarkier, myndighetsrepresentanternas 

olika möjligheter att framföra professionella anspråk och till sist de varierande etiska koder, 

regler och praxis för tystnadsplikt som förekommer i organisationer. Vidare nämner Tengvald 

att hög personalomsättning kan hämma samverkan på det viset att det försvårar kontureringen 

av ömsesidiga kunskapsbaser för personalen. Även hög arbetsbelastning samt begränsade 

anvisningar för arbetsutförandet förhindrar att samordningsprojektet organiseras utifrån de 

målen som upprättats. Danermark (2011) redogör för en lista av faktorer som anses hämma 

samverkan, vilka är: ”vagt formulerade mål, olika kunskapstraditioner och professionella mål, 

skilda organisatoriska intressen, oklar ansvarsfördelning, asymmetrisk relation mellan de 

samverkande, dålig samordning, hög personalomsättning och stor arbetsbelastning” 

(Danermark 2011:55). 

 

3.2.1 Främjande och hämmande faktorer i olika skeden 

 

Den teoretiska referensramen för samverkan framställs nedan i tabell med syfte att mer tydligt 

presentera de faktorer som Lindbergs (2009) och Danermark (2000;2011) uppfattar som 

främjande samt hämmande i samband med samverkan. Faktorerna har dessutom uppdelats i tre 

separata skeden som anses vara lämpliga för de respektive punkterna. Vi har valt att inkludera 

alla faktorer då de upplevs vara relevanta inom de olika skedens perspektiv. 

 

 
Tabell 1: främjande och hämmande faktorer som teoretiskt analysverktyg 

 

3.2.2 Faktorerna som teoretiskt analysverktyg 

 

Skeden Uppbyggandet av samverkansprojekt Under samverkandet Utformning av arbetsuppgifter och medarbetare

Främjande faktorer: Tydliga förväntningar av samverkansprojektet Legitimitet från ledningen Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs

Skillnaderna i styrningen måste vara tydliga
Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla 

berörda organisationer är involverade i
Hålla ihop samverkansaktiviteterna

Samverkande organisationerna är samlokaliserade i ett 

gemensamt hus
Samverkansavtal Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal 

Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en 

tvingande lagstiftning föreligger
Tydlighet kring i mål, regler och ansvarsfördelning

Hämmande faktorer: Olika kunskapstraditioner och professionella mål Dålig samordning Skillnader i parternas uppdrag och ansvarsområden

Skilda organisatoriska intressen Hög personalomsättning Statusskillnader

Organisatoriska kulturer som avviker från varandra Asymmetrisk relation mellan de samverkande Vagt formulerade mål

Bristfällig kommunikation mellan samverkande 

organisationer
Oklar ansvarsfördelning

Bristande förtroende för varandra Stor arbetsbelastning

Osäkerhet kring parternas uppgifter

Främjande och hämmande faktorer för en framgångsrik samverkan



 

 - 14 - 

Dessa faktorer skall i analysavsnittet stämmas av i samband med resultat som framgår av 

intervjutillfällen med respondenterna från de samtliga parterna. Syftet med dessa faktorer som 

teoretisk referensram och som analysverktyg är att beskriva vilka faktorer som 

etableringsuppdraget går i linje med för att tydliggöra hur parternas samverkan går till. Eftersom 

etableringsreformen har mottagit en hel del kritik som talar om en bristfällig samverkan 

parterna emellan skall dessa faktorer som analysverktyg även syfta till att klargöra hur många 

främjande och hämmande faktorer som går i enlighet med parternas samverkan. Genom att 

studera de presenterade faktorerna kan en ingående analys av resultatet göras. 

 

3.3 Strukturell isomorfism 

 

DiMaggio och Powell (1983) redogör för strukturell isomorfism som betyder någonting som 

har en systematisk likhet i form eller struktur. DiMaggio och Powells teori om mekanismer för 

strukturell isomorfism går ut på att organisationer som arbetar inom samma fält har en tendens 

att bli mer lik varandra, i synnerhet inom den strukturella aspekten. Enligt DiMaggio och Powell 

beror likheterna mellan de olika organisationerna främst på tre mekanismer: tvingande 

påtryckningar genom lagar och regleringar som införs av exempelvis staten, mimetiska 

mekanismer som genom osäkerhet leder till att organisationer imiterar andra organisationer och 

till sist normativa påtryckningar som grundar sig i professionella normer som medarbetaren har 

erhållit från exempelvis sin utbildning. 

 

Tvingande isomorfism går ut på företeelsen att vissa organisationer är starkare än andra. 

Likheterna kan bero på varierande tvingande lagar och regleringar som organisationen måste 

följas, framför DiMaggio och Powell (1983). Nationalekonomiska omständigheter så som 

finanspolitik och konjunktursvängningar samt informella omständigheter så som olika 

kulturella förväntningar från samhället kan bidra till påtryckning vilket i sin tur understödjer 

den växande likheten. DiMaggio och Powell betonar att den starkaste organisationen är staten 

och att staten har makten att lagstifta samt förse andra organisationer med behövliga resurser. 

Genom sin position kan staten även bedriva direkt och indirekt inflytande för att verkställa 

strukturella likheter inom ett fält av organisationer, förklarar DiMaggio och Powell. 

 

DiMaggio och Powell (1983) talar även om asymmetriska relationer som grundlägger en form 

av beroendesituation mellan organisationer. DiMaggio och Powell menar att särskilda 

organisationer äger resurser som andra organisationer är i behov av vilket leder till att den första 

kan påverka den andra. Organisationer kan även bli tvungna att bibehålla en särskild typ av 

struktur med syfte att kunna interagera och bli accepterade av sin omgivning. Eftersom 

organisationer måste följa dessa regleringen bidrar det till att organisationer i stor omfattning 

blir lika och på så sätt blir marknaden homogeniserad, förklarar DiMaggio och Powell. 

 

Mimetisk isomorfism har grundtanken att framgångsrika organisationer sprider strukturella 

uppläggningar genom att övriga organisationer som inte har möjligheten eller viljan att 

formulera sina egna strukturella modeller, istället imiterar de framgångsrika organisationerna, 

framför DiMaggio och Powell (1983). Osäkerhet är även en faktor som kan bidra till mer 

likheter mellan organisation på så sätt att osäkerhet leder till att organisationer härmar varandra. 

DiMaggio och Powell förklarar att framgångsrika organisationer erhåller en central ställning 

inom fält där det råder bristfällig kunskap och verkan och där målen är oklara. 

 

Normativ isomorfism bidrar till den ökande professionaliseringen av att organisationer inom 

samma fält skapar strukturella likheter med varandra, framför DiMaggio och Powell (1983). 
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Yrken utsätts för samma tvingande och härmande påtryckningar som organisationer. Personer 

med samma utbildning och som arbetar inom samma yrke har tendensen att arbeta, uppföra sig 

och tala på ett liknande sätt. Dessa individer tenderar även att se på problem och dess lösningar 

från likadan synvinkel och denna likhet är, enligt DiMaggio och Powell, ett resultat av en 

strävan inom en yrkesgrupp att kontrollera vilka som har möjlighet att komma in i yrkesområdet 

och att säkra en kunskapsmässig grund samt legitimering i det området. DiMaggio och Powell 

beskriver att organisationsmedarbetarna undergår allt mer standardiserade fält specifika och 

anpassade utbildningar, vilket leder till utvecklingen av gemensamma uppfattningar om hur 

organisationer inom deras yrkesområde bör arrangeras. 

 

En annan synvinkel som bidrar till likriktning är individernas utveckling av professionella 

nätverk där nya förslag och organisationsformer kan snabbt spridas, skriver DiMaggio och 

Powell (1983). Under sina utbildningar samt yrkesbanor skapas nätverk som därmed bidrar till 

spridningen av organisationslösningar samt strukturella modeller. DiMaggio och Powell 

förklarar att dessa nätverk i stor utsträckning påverkas av de normer som råder inom de 

respektive yrkesgrupperna. Individerna som är en del av nätverken undergår socialisering som 

ger de lärdom om koder och vad som kommer att förväntas av dem inom yrkesområdet. 

Exempel på koderna är, enligt DiMaggio och Powell, hur de skall prata, klä sig och uppträda. 

 

DiMaggio och Powell (1983) skriver: 

 

 ”None of this, however, insures that conformist organizations do what they do more efficiently 

than do their more deviant peers.” (DiMaggio och Powell 1983:153-154). 

 

Med detta menas att det inte finns någonting som tyder på att de organisationer som är lik andra 

är mer effektiva än heterogena organisationer som innehar fler skillnader i sitt arbete. DiMaggio 

och Powell förklarar däremot att när effektiviteten ökar, är det vanligt att denna företeelse 

uttalas som att organisationen belönas för dess likheter med de andra organisationerna i sitt fält. 

 

3.3.1 Strukturell ismorfism som teoretiskt analysverktyg 

 

De tre respektive mekanismerna som redogörs för i den teoretiska referensramen skall studeras 

i samband med resultatet från intervjutillfällen med respondenterna. Syftet med dessa 

strukturella ismorfismer som teoretisk referensram och som analysverktyg är att klargöra hur 

etableringsuppdraget och dess strukturella utformning går i linje med teorin. Detta för att 

exempelvis bringa klarhet kring huruvida etableringsuppdraget präglas av en homogen eller 

heterogen kultur vilket i sin tur kan vidare skapa förståelse för parternas samverkan. Den 

teoretiska referensramen redogör även för följder av osäkerhet inom en organisation. Eftersom 

etableringsuppdraget anses, av granskningar, präglas av en bristfällig samverkan och oklarhet 

kring parternas uppgifter har dessa mekanismer som analysverktyg även syftet att klargöra 

huruvida de nämnda svårigheterna kan resultera i osäkerhet bland parterna. Teoretiska 

referensramen som analysverktyg kan medföra en inblick på hur relationerna mellan de 

samverkande parterna, de olika påtryckningarna från omvärlden och även hur statens inflytande 

på etableringsreformen går i linje med de respektive mekanismerna.  

 

Vidare skall isomorfismerna som analysverktyg dessutom syfta till att tydliggöra parternas 

befintliga styrmedel och hur dessa går i linje med vad DiMaggio och Powell (1983) anser är 

tvingande. Genom att mekanismerna studeras i samband med resultatet skall även eventuella 
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kopplingar dras mellan etableringsreformens regleringar och vad den teoretiska referensramen 

behandlar kring frågor om regleringar. Med teoretiska referensramen som analysverktyget skall 

eventuella förklaringar för hur parternas styrmedel skulle kunna förstärkas förtydligas. 

 

4 Metod 

4.1 Forskningsansats 

 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsansats som 

lägger fokus på att uttrycka data med ord och inte siffror så som den kvantitativa 

forskningsmetoden gör (Bryman och Bell, 2011). Vi använde oss av en abduktiv analysstrategi 

när vi samlade in datainformation och framställde vår slutsats eftersom den abduktiva 

analysstrategin möjliggjorde för oss att studera teorier parallellt med arbetets empiriska 

observationer. Lind (2014) betonar att den abduktiva analysstrategin ger möjligheten att 

resonera kring de olika teoriers kapacitet att klarlägga mönster i forskningens empiriska 

fundament utan att den behöver bevisa eller avvisa hypotesen.  

 

För att bringa klarhet till hur de statliga myndigheterna och kommunerna samverkar inom 

etableringsreformen har vi använt oss av en intervjubaserad kvalitativ undersökning. Samtidig 

ansågs intervjuer vara den lämpligaste metod för att erhålla respondenternas individuella åsikter 

kring införandet av tvingande åtgärder så som ekonomisk incitament, övertygelse eller tvång i 

form av lagstiftning, med syfte att påverka nyanlända. Enligt Bryman och Bell (2011) är denna 

metod mest användbar när en undersökning skall ske av relativt få personer och den förser 

forskarna med direkta svar på de frågor som ställs. Dessutom beskriver Bryman och Bell att 

enkätundersökningar kan leda till att respondenten missförstår frågan som ställs vilket kan 

resultera i felaktiga svar. Genom intervjuer eliminerades sådana risker. 

 

4.2 Deltagare  

 

Vi arbetade efter Bryman och Bells (2011) målstyrda urval när vi utsåg våra respondenter. De 

kriterier som vi hade var att respondenterna skulle arbeta inom etableringsreformen och besitta 

stor kunskap angående nyanländas integrering och etablering. De samverkande myndigheterna 

inom etableringsreformen vilket innefattar Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan intervjuades för att få ett få ett sådant brett perspektiv som möjligt på våra 

frågor då samverkan är ett aktuellt ämne som myndigheterna arbetar med idag. En intervju med 

Migrationsverket genomfördes inte trots flertal försök till att kontakta myndigheten, istället 

skedde insamling av information enbart via deras hemsida vilket vi anser inte påverkat resultatet 

då vi intervjuade övriga myndigheter inom etableringsreformen. Utöver myndigheterna 

intervjuades även två kommuner, vilka är Tranemo och Vårgårda. 

 

Därmed genomfördes sammanlagt fem intervjuer, tre av dessa intervjuer genomfördes med de 

nämnda myndigheterna samt två intervjuer med de respektive kommunerna. De utvalda 

respondenternas befattningar innefattade verksamhetutvecklare, sektionschef, chefsassistent, 

socialchef, integrationsutvecklare och projektledare. Alla respondenter arbetade på ett eller 

annat sätt inom etableringsuppdraget och uppfattades besitta goda kunskaper om vårt ämne. 
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4.3 Datainsamling 

 

Eftersom vi genomförde intervjuer kunde vi ställa utförliga frågor vars syfte var att erhålla 

väsentlig information som var tillfredsställande och relevanta för att en analysen sedan skulle 

kunna upprättas. Studiens primärdata har vi erhållit från våra respondenter medan studiens 

sekundärdata inhämtades från offentliga dokument så som granskningsrapporter, delrapporter, 

metodstöd som myndigheter publicerat och diverse litteratur. 

 

För att upprätta intervjuer kontaktades de samtliga myndigheterna och kommunerna. 

Medarbetare från de respektive parterna hänvisade oss till aktörer som arbetar inom 

etableringsreformen samt som hade möjlighet till att bli intervjuade. Urvalet av 

intervjudeltagarna skedde med hjälp av den så kallade snöbollseffekten (Bryman och Bell, 

2011). Alla myndigheter var relativt enkla att nå och att få intervju med de hänvisade personerna 

bidrog till en karaktär av direkta intervjuer. Respondenterna från myndigheterna och 

kommunerna intervjuades på deras respektive arbetsplats, med undantaget av 

Försäkringskassan som det utfördes en telefonintervju med eftersom respondenten befann sig 

på huvudkontoret i Stockholm. Utgångspunkten för hur lång intervjutiden skulle vara förelåg 

runt 50 min, dock pågick vissa intervjuer både under längre och kortare tid. 

 

En frågeguide tillämpades för att kunna upprätthålla en struktur under intervjusamtalen och för 

att senare enklare kunna sortera samt jämföra de erhållna svaren (Bryman och Bell, 2011). 

Specifika teman implementerades i intervjuguiden där det första temat ger respondenterna 

chansen att berätta om deras samt myndighetens roll inom etableringsreformen. Vi upplevde att 

respondenterna visade en god reaktion till den öppna frågan vilket erbjöd respondenterna en 

möjlighet att förklara deras position inom ämnet i fråga. De övriga intervjufrågorna upprättades 

också i form av öppna frågor med syfte att respondenterna skulle kunna framföra sina egna 

tankar och för att undvika korta svar vilket enligt Bryman och Bell (2011) slutna frågor kan 

medföra. Ett tema i vår frågeguide var att bli rikare på information om etableringsreformen 

genom att ställa informationsfrågor vilket resulterade i att vi blev mer upplysta om lagen. Det 

sista temat var inriktat på att få respondenternas personliga uppfattningar angående 

användningen av tvingande åtgärder samt  deras personliga åsikter kring myndigheternas 

samverkan. Frågeguiden möjliggjorde vidare för respondenterna att uttrycka sig personlig på 

ämnet i fråga vilket i sin tur gav respondenterna tillfälle att mer ingående analysera och 

reflektera kring sina egna uttalanden. Det resulterade i att vi senare under analysen kunde 

använda oss av respondentens egna reflektioner och diskussioner kring uppsatsens 

frågeställning om parternas samverkan och starkare styrmedel. Metoden gav även möjlighet till 

följdfrågor och andra intressanta sidospår som senare kunde användas i studiens analys. Att 

intervjua respondenter från de olika involverade myndigheterna och kommunerna gav studien 

ett brett underlag av svar utifrån olika arbetsrollers perspektiv. Kritik från tidigare 

granskningsrapporter undveks att nämna då vi ansåg att det kunde påverka våra respondenters 

svar samt stämningen under intervjun. Då granskningsrapporter gett anmärkning på att det råder 

en dålig samverkan mellan myndigheter samt kommuner formulerades frågan till huruvida 

respondenterna själva anser att det förekommer en bristfällig samverkan.  

 

Vid respektive intervju har ljudinspelningar genomförts som sedan transkriberades. Samtliga 

inspelade intervjuer transkriberades av författarna till denna studie. Det respondenterna 

uttryckte under intervjun ansåg vi vara relevant och därmed valde vi att transkribera allt som 

spelades in först, utan att skära ner på vad som var relevant för våra frågeställningar.  
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4.4 Dataanalys 

 

Materialet från intervjuerna skall transkriberas och behandlas utifrån teorierna om samverkan 

och strukturell isomorfism som framställs i den teoretiska referensramen. Transkriberingen 

skall behandlas utifrån Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys som syftar till att 

transkriberingsmaterialet gradvis skall beskäras för att erhålla det väsentliga ur intervjuerna. De 

data som därmed anses vara till mest nytta för att besvara uppsatsens frågeställningar skall 

framställas i resultatavsnittet. I analysavsnittet skall det därefter dras kopplingar mellan 

materialet som presenteras i resultatavsnittet och studiens teoretiska referensram. 

 

Både empirin och de utvalda teorierna skall formuleras utifrån fenomenen samverkan och 

styrmedel. Indelningarna skall användas med syfte att strukturera uppsatsens frågeställningar 

om hur samverkandet sker mellan myndigheterna och kommunerna samt huruvida 

förstärkningen av parternas styrmedel kan bidra till en mer effektiv integrering av nyanlända 

på arbetsmarknaden. För att lättare kunna dra paralleller mellan studiens teori och resultatet 

skall en tabell upprättas där främjande och hämmande faktorer för en framgångsrik samverkan 

skall presenteras. I analysavsnittet skall de nämnda faktorerna i förhållande till den erhållna 

empirin analyseras för att se vilka faktorer som etableringsuppdraget går i linje med. Syftet med 

tabellen är att den skall underlättar för oss att tydligt strukturera samt analysera respondenternas 

svar i samband med faktorerna. En analys skall genomföras kring förstärkningen av parternas 

befintliga styrmedel genom att dra paralleller mellan materialet i resultatavsnittet och DiMaggio 

och Powells (1983) teori om strukturell isomorfism. Diskussionsavsnittet skall därefter bestå 

av en diskussion kring resultatet från analysen i samband med tidigare forskningar och 

granskningar.  

 

4.5 Metodreflektion 

 

Studiens tillförlighet har möjligtvis påverkats av bristen på intervju med en respondent som 

praktiskt arbetar med nyanlända. Eftersom myndigheter samt kommuner tenderar att arbeta på 

en position som inte ger möjligheten att arbeta praktiskt med de nyanlända försökte vi erhålla 

kontakt med en samordnare som arbetar inom ett anläggningsboende i Vårgårda. Däremot 

lyckades vi inte genomföra en intervju med en samordnare bland annat på grund av tidsbrist. 

 

Då tidigare studier om etableringsuppdraget inte finns att läsa uppstod det kunskapsluckor i 

litteraturöversikten angående samverkan mellan de involverade parterna. Det medförde att vi 

istället anskaffade information om andra fall där staten har inverkat genom styrmedel för att 

påverka individer och deras beteende. Kunskapsluckan skapade dessutom svårigheter i att 

analysera det empiriska materialet i förhållande till tidigare forskningar. Tidigare studier om 

etableringsuppdraget samverkan hade kunnat förstärka uppsatsens empiriska material samt 

diskussionen kring parternas samverkan och användningen av starkare styrmedel. 

 

Eftersom myndigheter samt kommuner tenderar att arbeta på en position som inte ger 

möjligheten att arbeta praktiskt med de nyanlända valde vi oss att inte endast inrikta oss på de 

statliga myndigheterna. Vi hade strävan att även erhålla ett perspektiv från de utvalda 

kommunerna som arbetar mer närgående med de nyanlända vilket resulterade i att vi även 

intervjuade de två respektive kommunerna. Tranemo samt Vårgårda kommun valdes ut efter att 

ha studerat andelen nyanlända som kommunerna har tagit emot. Utifrån Migrationsverkets 

statistik (2016) anser vi att respektive kommun har tagit emot en stor andel nyanlända i 
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förhållande till sin befolkningsmängd. Resonemanget bakom att vi valde de nämnda kommuner 

var även att se vad för liknelser samt avvikelser de äger i förhållande till varandra. Båda 

kommunerna är dessutom med i Borås regionens etableringscenter (BREC) som samverkar 

inom flyktingmottagningen inom sex olika grannkommuner. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet och pålitlighet 

 

Studiens empiriska material anskaffades genom intervjuer med individer från statliga 

myndigheter och kommuner. Respondenternas varierande befattningar har bidragit till ett 

mångsidigt perspektiv på ämnet i fråga och har vidare förstärkt studiens pålitlighet. Studiens 

datainsamling består även av dokument från etableringsuppdragets statliga myndigheter men 

även offentliga granskningar från Riksrevisionen och Statskontoret som  har i uppgift att 

granska andra statliga myndigheter. Det har därmed tagits hänsyn till kritik som har riktats mot 

etableringsreformen och dess arbete med nyanländas integrering för att framställa ett realistiskt 

perspektiv på hur parternas samverkan ser ut idag. Vi har även använt oss av ett flertal 

forskningar och vetenskapliga artiklar för att erhålla ett sådant brett underlag av litteratur som 

möjligt vilket utfördes med utgångspunkten att öka studiens pålitlighet. 

 

Vid talan om användningen av tvingande insatser för att influera nyanlända valde vissa 

intervjupersoner att ta avstånd från frågan vilket resulterade i begränsad erhållen information. 

Vi har dessutom upplevt en kunskapslucka under uppsatsens gång då det har påvisat sig finnas 

en brist på tidigare forskningar kring etableringsuppdrags parters samverkan. Dessa nämnda 

omständigheter kan vidare spela en inverkan på studiens resultat och dess pålitlighet. 

 

4.7 Etiska överväganden 

 

För att respondenterna skulle erhålla en så god förståelse för studiens innehåll som möjligt 

skickade vi vårt syfte samt frågeställningar till dessa via mejl. Under respektive intervjutillfälle 

blev respondenterna förfrågade ifall intervjuerna kunde bli inspelade och sedan transkriberade 

vilket samtliga respondenter gav samtycke till. Samtliga respondenter är medvetna om att 

uppsatsen är en offentlig handling och är tillgänglig för allmänheten. Vi valde att behålla 

respondenterna anonyma under presentationen av materialet och endast refererade till deras 

befattningar vid citering av respondenternas uttalanden. 

 

5 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras studiens fem intervjuer med de samverkande parterna utifrån 

strukturen som finns i det tidigare avsnittet för teoretiska referensramen. 

 

Integrationsutvecklarna från Länsstyrelsen berättar att myndigheten tecknar överenskommelser 

med kommuner angående mottagandet av nyanlända vilket är ett exempel på ett område som 

parterna samverkar inom. Detta gör de utifrån länstal samt fördelningstal som 

Arbetsförmedlingen distribuerar till de andra involverade parterna. Inom Länsstyrelsen 

förekommer det olika enhetsgrupper som samverkar med de olika delregionerna runt Sverige 

med fokus på SFI, SO och hälsofrågor. Denna typ av samverkan görs genom att ha en 
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kontaktperson inom respektive delregion eller kommun. Enligt respondenterna upprättar 

Länsstyrelsen även konferenser med de övriga regionerna där de håller diskussioner kring 

ämnen som anses vara angelägna utifrån deras regleringsbrev eller om det visar sig finnas ett 

visst behov inom en kommun. Integrationsutvecklarna förklarar att en stor del av Länsstyrelsens 

samverkan med kommuner sker genom att medarbetare från myndigheten reser till de olika 

regionerna och samtalar om aktuella frågor. 

 

En gång om året deltar medarbetare från alla myndigheter samt kommuner i avstämningsmöten, 

betonar respondenterna från Länsstyrelsen som förklarar att varje part presenterar deras 

nuvarande tillstånd under möten och om det uppmärksammas att någonting är i behov av mer 

arbete går de vidare med det ärendet. Utifrån dessa avstämningsmöten sammanställs en 

årsredovisning som ett svar på regeringens regleringsbrev. 

 

Våra respondenter från Länsstyrelsen presenterar en webbportal som Länsstyrelsen har 

utvecklat vid namn informationsverige.se i samarbete med Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket och Försäkringskassan. Hemsidan tilltalar främst till nyanlända och dess syfte 

är att stärka individens möjligheter att kunna anskaffa information om det svenska samhället på 

egen hand utan att behöva vara beroende av exempelvis tjänstemän. Utöver det betonar 

integrationsutvecklarna att webbportalen även är syftad att användas av handläggare hos 

Arbetsförmedlingen när de håller samtal med nyanlända flyktingar som är en del av 

etableringsuppdraget. Respondenterna benämner hemsidan som ett samverkansnät. 

 

Länsstyrelsen integrationsutvecklare beskriver myndigheten som länken mellan kommunerna 

och regeringen vilket innebär att Länsstyrelsen presenterar frågor vidare till regeringen om det 

förekommer problem hos kommunerna. Inom Länsstyrelsen existerar det nationella 

samarbetsgrupper och folkgrupper som arbetar med bland annat bosättningsfrågor samt SFI. 

Sveriges kommuner och Länsstyrelsen arbetar även med utgångspunkten att göra det så bra som 

möjligt för nyanlända att bosätta sig överallt i länet. Ett exempel på denna typ av 

samverkansarbete som respondenterna nämner är ett projekt vid namn paragraf 37. Projektet 

gick ut på att Länsstyrelsen utrustade Tranemo med regionala medel med syfte att kommunen 

skulle utveckla sin kollektivtrafik och bostäderna på landsbygden. 

 

Integrationsutvecklarna från Länsstyrelsen betonar att det även förekommer samverkan internt 

inom Länsstyrelsen på så sätt att myndigheten från de olika länen sammankallas för möten 

tillsammans. Medarbetarna som arbetar inom integrationsfrågorna på Länsstyrelsen 

upprätthåller även kontinuerlig kontakt med varandra. Respektive län arbetar i samma riktning 

utifrån samma regleringar, däremot kan länsstyrelserna strukturera upp sina arbeten på sätt som 

avviker från varandra. Respondenterna nämner även att det utförs en tvådagars möte en gång 

om året med alla Länsstyrelser där de diskuterar riktlinjer och principer.  

 

De involverade myndigheterna och kommunerna befinner sig idag under en stor 

arbetsbelastning i och med den stora flyktingströmmen som pågår i landet, enligt 

integrationsutvecklarna från Länsstyrelsen. Respondenterna betonar att det förekommer som 

mest belastning på Migrationsverkets arbete då myndigheten är den första som handskas med 

flyktingar som anländer till Sveriges. Respondenterna uttrycker att de är medvetna om den 

kritik som parternas samverkan har mottagit angående bland annat en bristande samverkan. De 

samtliga myndigheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra deras samverkan genom 

samverkansgrupper, betonar integrationsutvecklarna. 
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Verksamhetsutvecklaren från Försäkringskassan förklarar att när det uppmärksammas att ett 

regelverk är bristfällig eller inte fungerar som det var tänkt kan en arbetsgrupp på 

Försäkringskassan sammanställa ett förslag om att genomföra en förändring i en lagstiftning 

vilket sedan skickas till departementet. Försäkringskassan kan även upprätta förslag i samarbete 

med de övriga myndigheterna om det är ett ärende som involverar alla parter. I många fall har 

förslag som är underskrivna av alla samverkande parter en mer effektiv inverkan än när 

förslaget presenteras endast av en enskild myndighet, uttrycker respondenten. 

 

Försäkringskassans verksamhetsutvecklare berättar att den mest centrala samverkansgruppen 

benämns samverkansdelegationen och i den gruppen ingår individer med centrala roller inom 

integration och etablering från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, 

Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Enligt respondenten leder 

Arbetsförmedlingen samverkansdelegationen och sammankallar mötet. Inom 

samverkansgruppen finns det ett antal arbetsgrupper som har varierande ansvarsområden som 

exempelvis en hälsogrupp, en regelhanteringsgrupp som arbetar med att förändra regleringar, 

en bosättningsgrupp som talar om hur lediga bostäder skall lokaliseras, en infallsgrupp som 

granskar förändringar i regelverk och överser hur de skall anpassas till det befintliga systemet. 

Samverkansdelegationen sammanträffas var tredje månad och redogör för olika 

ämnesområden. Verksamhetsutvecklaren förklarar dessutom att delegationen utdelar praktiska 

uppgifter till de respektive arbetsgrupperna som de måste genomföra inför varje möte. Under 

möten diskuterar de nämnda arbetsgrupperna kring arbetet som de fick i uppdrag, deras 

arbetssätt samt presenterar grupperna sina lägesrapporter.  

 

Respondenten från Försäkringskassan betonar att det utöver samverkansdelegationen även 

existerar ett flertal andra samverkansgrupper bland de andra parterna, exempelvis 

Migrationsverkets grupp vid namn samverkansgruppen. Till skillnad från 

samverkansdelegation som omfattar stora statliga myndigheter som har ansvarsfrågor inom 

integreringsfrågor ingår det fler myndigheter i Migrationsverkets samverkansgrupp så som 

polisen, skolverket och socialstyrelsen, därmed menar respondenten att samverkansgruppen 

överser de mer övergripande frågor. Försäkringskassan arbetar idag på ett projekt i samarbete 

med Skatteverket som pågår i år (2015) och nästa år, förklarar verksamhetsutvecklaren som 

beskriver att myndigheterna tillsammans äger servicekontor runt om i Sverige där individer kan 

träffa båda aktörer. Visionen bakom projektet är att även de andra myndigheterna skall ligga på 

samma plats, vilket innebär att myndigheterna skall sammanslås till ett och samma 

servicekontor. Respondenter uttrycker att syftet med projektet är att förse nyanlända med 

möjligheten att träffa alla myndigheter samtidigt för att det inte skall vara nödvändigt att åka 

runt till alla myndigheter som är placerade på olika områden. Med detta upplägg möjliggörs det 

för nyanlända att utföra sina ärenden och möta upp med medarbetare från de respektive 

myndigheterna på samma dag. 

 

Enligt respondenten från Försäkringskassan bör respektive myndighets ansvarsområden och 

uppgifter förtydligas. Utöver Försäkringskassans etableringsersättning har Migrationsverket sin 

egen ersättning som kan utdelas till nyanlända men de två får inte ges ut samtidigt. 

Försäkringskassans verksamhetsutvecklare uttrycker följande: 

 

”Regelverken för de samtliga myndigheterna är röriga. Det är ett komplicerat system och det 

är svårt att få en helhetsblick över ansvarsområden. Det är även rörigt med ersättningar som 

ges ut till nyanlända.” 
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Sveriges kommuner har i uppgift att anmäla lediga bostäder till bosättningssektionen i 

Arbetsförmedlingen, därefter har bosättningssektionen i uppgift att hitta en matchning mellan 

en bostad och en nyanländ, förklarar respondenterna från Arbetsförmedlingen i Borås. 

Skyldigheten att anmäla bostäder är ett resultat av överenskommelsen som råder mellan 

kommunerna och Länsstyrelsen angående läns- och fördelningstalen. I varje kommun existerar 

det dessutom ett arbetsmarknadsråd som har i uppgift att samla varierande aktörer i länet med 

syfte att säkra arbetskraftsförsörjningen på långt och kort sikt. Arbetsmarknadsrådet har även i 

uppgift att bevaka generella frågor rörande exempelvis arbetsmarknaden samt arbetsmiljö. I 

dessa råd samverkar Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och kommun representanter 

tillsammans som sammanträder med jämna mellanrum. Sektionschefen och chefsassistenten på 

Arbetsförmedlingen berättar att de nämnda parterna även samlas när de bjuds in till regionala 

partnerskaps möten. Regionala partnerskapet innefattar kommuner, landsting, myndigheter 

samt organisationer och gruppen arbetar med planering, besluts- och genomförandeprocesser. 

Respondenterna beskriver att syftet med partnerskapet är att tillsammans samordna resurser för 

att förstärka länets position samt framtoning. Dessutom har de samverkande parterna i uppgift 

att upprätta en överenskommelse med varandra vid namn lokala överenskommelser. 

Bestämmelserna i överenskommelsen talar bland annat om hur alla gränslandsfrågor skall lösas, 

ansvarsfördelning, roller och uppdrag bland parterna. 

 

Arbetsförmedlingens sektionschef och chefsassistent beskriver att Arbetsförmedlingen 

upprättar läns-och fördelningstalen utifrån Migrationsverkets prognoser som publiceras fyra 

gånger om året. Därefter distribuerar myndigheten läns- och fördelningstalen till de övriga 

involverade myndigheter inför varje år. Vad gäller Arbetsförmedlingens förslag om boende 

som utdelas till nyanlända har de övriga myndigheterna samt kommunerna en väldigt begränsad 

roll, förklarar respondenterna. Länsstyrelsen kan exempelvis utföra diskussioner med 

Arbetsförmedlingen men beslutsfattandet, formulering eller presentation av förslaget har de 

ingen inflytande på. Arbetsförmedlingen innehar ett flertal grupper vars syfte är att främja och 

förbättra samverkan och ett exempel som respondenterna nämner är arbetslivsförvaltning där 

det ingår handläggare från både Arbetsförmedlingen och Borås kommun. 

 

Projektledaren från Tranemo och Vårgårdas socialchef förklarar att båda kommunerna har sagt 

upp sitt avtal med Boråsregionens etableringscenter (BREC) och deras samarbete kommer 

officiellt vara över i december 2016. Tranemos projektledare uttrycker att: 

 

”BRECs verksamhet utgick mycket från Borås och det fanns inte lika mycket samverkan som 

kommunen hade velat” 

 

Respondenten från Tranemo berättar att det idag inte existerar något samverkansnätverk men 

kommunen har en ambition att verkställa ett projekt som skulle innebära att grannkommunerna 

som bland annat Vårgårda, Svenljunga och Ulricehamn, samverkade i en högre grad än vad de 

gör idag. Projektledaren beskriver att visionen bakom projektet är att respektive kommun 

erhåller ansvaret över olika områden exempelvis yrkesinriktad SFI, vård och omsorg samt 

lärandet. Tranemo kommun arbetar även internt för att vidareutbilda sina medarbetare med 

syfte att bland annat förbättra mottagningen av nyanlända i kommunen. 

 

Enligt Tranemos projektledare bör Länsstyrelsens och kommunernas samverkan förbättras: 

 

”Länsstyrelsens förhållningssätt till kommunernas läge är bristfälliga och mer hänsyn bör tas 

till kommunernas förutsättningar när länstal och fördelningstal framställs” 
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Detta rådde det enighet över mellan respondenterna från de respektive kommunerna. Även 

Vårgårdas socialchef anser att myndighetens förhållningssätt är bristande då hen uttrycker att:  

 

”Länsstyrelsen borde förses med mer tid för att analysera nuläget i Vårgårda och upprätta 

länstalen och fördelningstalen med mer hänsyn till kommunens förutsättningar”. 

 

Projektledaren från Tranemo berättar att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunerna fungerar på så sätt att myndigheten kontaktar flyktingsamordnaren för Vårgårda 

och Tranemo från BREC när det förekommer ett behov att placera ett flertal nyanlända i 

kommunen. Utifrån möjligheterna till boende samt arbete upprättar myndigheten och 

kommunen en överenskommelse över mottagandet. Vårgårdas socialchef förklarar at BREC 

även arbetar med att koordinera kommunernas lediga bostäder till Arbetsförmedlingen, 

framställer bland annat checklistor med nyanländas grundläggande behov när de flyttar till 

kommunen. Respondenterna från både Tranemo och Vårgårda förklarar att kommunerna skall 

ta över det nämnda arbetet när avtalet med BREC är över. 

 

Arbetsförmedlingens handläggare har befogenheten att använda sig av direkt övertygelse när 

de kommunicerar med nyanlända samtidigt som de även arbetar med motivation, uttrycker 

sektionschefen och chefsassistenten från Arbetsförmedlingen. När myndigheten presenterar ett 

förslag på boende kan Arbetsförmedlingens handläggare använda sig av övertygande argument 

för att övertala den nyanlända att acceptera det anvisade boendet. Respondenterna förklarar att 

Arbetsförmedlingen arbetar utifrån regeln att de endast framför ett förslag om boende och om 

förslaget förkastas av den nyanlända får individen finna ett ledigt boende på egen hand. 

Chefsassistenten på Arbetsförmedlingen i Borås uttrycker att denna metod kan uppfattas vara 

en tvingande åtgärd men anser personligen inte att den är det. 

 

”[...] kan säkert upplevas vara starkt styrande eller tvingande av samhället”. 

(Chefsassistenten) 

 

Vidare berättar respondenterna från Arbetsförmedlingen att myndigheten dessutom använder 

motivering med syfte att motivera nyanlända till att vilja aktivt arbeta. Myndighetens andra 

insatser som kan anses vara tvingande är information som styrmedel. 

 

Verksamhetsutvecklaren från Försäkringskassan berättar att myndigheten inför ekonomiska 

styrmedel så som ekonomisk incitament i samband med etableringsersättningen. Det 

ekonomiska incitamentet går ut på att etableringsersättningen är kopplad till de nyanländas 

närvaro i aktiviteterna i etableringsplanen. Vid frågan om mer starkare styrmedel skulle visa 

sig vara en effektiv åtgärd visar uttalar myndighetens verksamhetsutvecklare: 

 

”Det har jag svårt att tänka mig, vi är redan ganska effektiva inom vårt ansvarsområde” 

 

Integrationsutvecklarna på Länsstyrelsen förklarar att myndigheten inför styrmedel som syftar 

på att kommunerna har en skyldighet att ta emot ett särskilt antal nyanlända varje år men 

myndigheten inför inga direkta styrmedel på nyanlända för att påverka deras integrering samt 

etableringen, vilket dels beror på att myndigheten inte arbetar direkt med nyanlända. 

Integrationsutvecklaren på Länsstyrelsen Västra Götalands län tog avstånd från frågan om 

huruvida starkare styrmedel skulle uppfattas vara en effektiv åtgärd genom att uttrycka 

 

”Att man ska påverka nyanländas rätt att fatta egna beslut är en rättighetsfråga. Eftersom det 

inte är vi som bosätter nyanlända påverkar det inte oss”. (Integrationsutvecklaren) 
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Båda respondenterna från Tranemo och Vårgårda betonar att kommunerna arbetar kontinuerligt 

med att skapa god bemötande av nyanlända i kommunen. Tranemo kommuns integrationsgrupp 

upprätthåller attitydfrämjande och integrationsfrämjande arbete för att övertyga nyanlända att 

vilja bosätta sig i Tranemo, nämner projektledaren från Tranemo. Som respons till frågan om 

huruvida mer starkare styrmedel skulle visa sig vara en effektiv åtgärd visar Tranemos 

projektledare oenighet och uttrycker följande: 

 

”Jag tror på människans kraft, jag skulle inte driva detta”.  

 

Vårgårdas socialchef tog avstånd från frågan om införandet av starkare styrmedel. Det råder ett 

liknande svarsmönster hos de samtliga respondenterna gentemot frågan om starkare styrmedel 

som en åtgärd för att påverka nyanlända. Dels visar några respondenter en motvilja gentemot 

resonemanget med motivet att dagens arbete redan är tillräcklig medan andra respondenter tog 

avstånd från frågan vilket bland annat kan bero på att det är en rättighetsfråga.  

 

6 Analys 

6.1 Ledningens relation till samverkan 

 

Deltagarna i samverkandet har en gemensam uppfattning om hur de skall agera i 

arbetssammanhanget och deltagarna har även en gemensam vision om vad det är som de skall 

uppnå. Respondenten från Försäkringskassan uttrycker emellertid att regelverken idag är 

bristfälliga på så sätt att de är otydliga. Respondenten betonar svårigheterna med att få en 

helhetsblick över ansvarsområden och att de bristfälliga regelverken i samband med det stora 

antalet samverkande organisationer framkallar ett osammanhängande system. Detta skulle 

kunna förklaras med den byråkratiska strukturen som präglar samverkandet med de bestämda 

regler som styr parternas handlingar. Regelverken som styr samverkandet redogör för vad 

parterna skall göra, däremot redogör de inte hur parterna skall gå till väga för att uppfylla sina 

uppdrag. Denna sorts förhållningssätt från ledningens sida, som vi i detta fall uppfattar vara 

regeringen, kan uppfattas som ett frånvarande ledarskap (Danermark 2000). Statliga 

myndigheter som Riksrevisionen och Statskontoret genomför granskningar på 

etableringsreformens arbete vid slutet av året med syfte att försäkra att saker går som de skall 

gå. Utöver det följer regeringen dock inte upp arbetet under själva arbets-och 

samverkansprocessen och det framgår av flera respondenter att ledningen spelar en väldigt 

delegerande roll vad gäller att ledningen främst utdelar arbetsuppgifter till de samverkande 

parterna. Eftersom ledningen spelar en sådan stor delegerande roll är det vanligt förekommande 

att den inte är högst involverad i parternas arbete (ibid).  

 

Att en ledning inte är involverade i arbetsprocessen är enligt Danermark (2000) en hämmande 

faktor som kan försvåra samverkan. Ledningens bristande närvaro kan exempelvis bero på 

tidsbrist vilket då leder till att samverkansarbetet övergår till att vara en prioritetsfråga för 

ledningen. Respondenten från Länsstyrelsen beskriver myndigheten som mellanleden mellan 

regeringen och kommunerna vilket ger uppfattningen om att kommunen inte har en direkt 

kontakt med regeringen. En konsekvens med detta kan vara att frågor eller konflikter som bör 

hanteras på ledningsnivå inte görs det vilket kan resultera i ännu svårare problem för 

medarbetarna (ibid). Enligt Lindberg (2009) bör ledningen, utöver utdelningen av 
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arbetsuppgifter och regleringar, även understödja arbetet som förekommer under 

samverkansprocessen även om ledningen inte är aktivt delaktig i det operativa arbetet.  

 

6.2 Utformningen av medarbetarnas uppgifter 

 

Organisationer samverkar med varandra i syfte att kunna arbeta med alltmer komplexa 

processer samt uppnå deras uppdrag (Lindberg 2009). Under en samverkan sker en fördelning 

av uppdrag samt ansvarsområden till de samverkande parterna och en förutsättning för en god 

samverkan är att medarbetarna förses med tydliga och distinkta uppgifter samt ansvar 

(Danermark 2000). Respondenten från Försäkringskassan uttrycker dock att det råder 

otydlighet samt osäkerhet kring ansvarsfördelning mellan de samverkande parterna vilket 

innebär att etableringsreformens utformning av medarbetarnas uppgifter motstrider vad 

Danermark betonar är en avgörande faktor för en framgångsrik samverkan. Vidare kan 

otydlighet inom samverkansprocessen leda till större svårigheter för organisationerna som 

exempelvis osäkerhet kring respektive parters uppgifter (Lindberg 2009). 

 

I samband med fördelningen av uppdrag samt ansvarsområden förekommer olika 

statusskillnader. Vissa typer av kunskap erhåller mer status än andra samtidigt som vissa typer 

av yrkesgrupper äger mer makt än andra och de avvikande statusskillnaderna leder till en 

asymmetrisk relation mellan de samverkande parterna på så sätt att medarbetarna utdelas 

ojämna roller (Danermark 2000). Utformningen av etableringsreformen går i linje med 

Danermarks teori då det existerar en asymmetrisk relation mellan de involverade parterna. 

Samverkansprocessen är utformad utifrån vad regeringen anser är det mest angelägna för att 

uppfylla etableringsuppdraget och de första prioriteringarna är tillgången till bostäder samt 

arbete, därmed har Arbetsförmedlingen blivit den myndighet som idag har samhällsansvaret att 

anvisa nyanlända till en kommun där det finns möjlighet till de nämnda prioriteringarna. 

Respondenterna från myndigheterna hänvisade i många situationer till Arbetsförmedlingen som 

de anser har det mest omfattande ansvaret, därmed kan Arbetsförmedlingen uppfattas ha den 

största statusen bland de övriga parterna i samverkansprocessen. 

 

6.3 Asymmetriska relationer mellan parterna 

 

Asymmetriska relationer kan även skapa en beroendesituation mellan de samverkande parterna 

(DiMaggio och Powell 1983) vilket igen kan kopplas till de ojämna relationerna som 

förekommer mellan våra respondenters myndigheter och kommuner. Exempelvis är 

Migrationsverket den första organisationen som handskas med nyanlända i Sverige, därmed 

erhåller de information samt kunskap som andra myndigheter är i behov av. 

Arbetsförmedlingen är i behov av Migrationsverkets prognoser för att myndigheten skall kunna 

upprätta sina läns-och fördelningstal. Länsstyrelsen är i sin tur beroende av 

Arbetsförmedlingens beräkningar för att de skall kunna teckna överenskommelser med 

kommunerna. Eftersom kommunerna har uppgiften att anmäla lediga bostäder till 

Arbetsförmedlingens bosättningssektion är myndigheten på så sätt även beroende av 

kommunerna för att de skall kunna lokalisera bostäder samt upprätta en matchning. 

Försäkringskassan är beroende av Arbetsförmedlingen för att de skall kunna utdela 

etableringsersättning till nyanlända samtidigt som Arbetsförmedlingen i sin tur även är 

beroende av Försäkringskassan då de har befogenheten att betala ut ersättningarna. Inom 

samverkandet mellan de involverade myndigheterna och kommunerna råder det en 
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beroendesituation där alla parter med sina varierande specialiteter förs samman och de samlade 

resurserna kan brukas tillsammans (Lindberg 2009). Detta innebär dessutom att 

etableringsreformen har lyckats upprätthålla ett lagarbete där alla samverkande parterna är 

involverade och går i linje med Danermarks (2011) faktor som främjar samverkan. 

 

En problematik som kan uppstå i en samverkansprocess är att parter med inverkan på en särskild 

fråga begär att få bestämma i frågor som inte föreligger i deras ansvarsområde (Danermark 

2011). I samband med de varierande ansvarsområden som utdelas till parterna spelar 

myndigheterna en väldigt begränsad roll vad gäller att påverka varandras arbete. Exempelvis 

kan Länsstyrelsen upprätthålla diskussioner med Arbetsförmedlingen om utgivandet av förslag 

om boende men Länsstyrelsen har inga befogenheter som gör det möjligt för myndigheten att 

påverka beslutsfattandet, formulering eller presentationen av förslagen. Ytterligare ett exempel 

är att kommunerna har en skyldighet att anmäla lediga bostäder till Arbetsförmedlingens 

bosättningssektion, utöver det har kommunerna ingen sorts inflytande i myndighetens arbete. 

Denna nämnda potentiella problematik som Danermark även benämner som maktmissbruk 

elimineras i samband med etableringsreformens regleringar då dessa förhindrar myndigheterna 

och kommunerna från att bestämma i områden som inte omfattas av deras egna 

ansvarsområden. Med Danermarks teori som utgångspunkt kan de fasta regleringarna kring vad 

de respektive parterna kan påverka därmed uppfattas vara en positiv omständighet. Detta 

innebär även att avvikelserna i parternas styrningar är tydliga vilket enligt Lindberg (2009) är 

en positiv faktor som vidare främjar samverkan. 

 

6.4 Främjande faktorer i förhållande till etableringsuppdraget 

 

Två faktorer som Danermark (2011) menar är främjande för samverkan är att gemensamma 

utvecklingsprojekt samt att gemensamma fortbildningar för medarbetarna bedrivs. Parternas 

samverkan går i linje med de två nämnda faktorerna och ett exempel på det är att Länsstyrelsen 

kan bevilja utvecklingsmedel till kommuner som är i behov av att öka deras beredskap och 

mottagningskapacitet av nyanlända. Respondenten från Länsstyrelsen nämnde att en av 

kommunerna som tilldelades regionala medel var Tranemo och utvecklingsprojektet fick 

benämningen Projekt 37. Respondenten från Försäkringskassan förmedlade dessutom att 

myndigheten idag arbetar tillsammans med en annan statlig myndighet för att tillsammans 

skapa ett gemensamt servicekontor, vilket är ännu ett exempel på ett utvecklingsprojekt. 

Utvecklingsprojektet har även ambitionen att alla samverkande myndigheterna skall 

sammanslås till ett och samma servicekontor i en gemensam byggnad, dels för att detta upplägg 

skulle göra det möjligt för parterna att tillgodose nyanländas ärenden samt behov samtidigt utan 

flera dagars uppehåll. Att alla samverkande parter arbetar i samma byggnad går igen i linje med 

Danermarks teori om främjande faktorer som går ut på att samverkande organisationer bör vara 

samlokaliserade i ett gemensamt hus. Respondenterna betonade dessutom att de involverade 

parterna ingår i gemensamma samverkansgrupper som har syftet att vidareutbilda sina 

medarbetare för att förbättra samverkan mellan parterna. Exempel på denna typ av 

samverkansgrupp är Arbetsförmedlingens arbetslivsförvaltning. Tranemo kommun 

upprätthåller även kontinuerliga fortbildningar för sina medarbetare för att bland annat förbättra 

mottagningen av nyanlända i kommunen. 

 

Att hålla ihop samverkansaktiviteter är ytterligare en faktor som främjar samverkan, enligt 

Lindberg (2009). Detta går ut på att en av parterna tar ansvaret för att övervaka 

samverkansprocessen samt tar an den sammankallande rollen. Den centrala 

samverkansgruppen vid namn samverkansdelegationen leds av Arbetsförmedlingen och det 
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framgår även av verksamhetsutvecklaren från Försäkringskassan att Arbetsförmedlingen 

besitter ansvaret att sammankalla de övriga parterna till möten. I och med detta resultat kan 

kopplingen dras att Arbetsförmedlingen är den part som har ansvaret att övervaka 

samverkansprocessen och har den sammankallande rollen (ibid).  

 

Parterna arbetar utifrån fall med avgränsbara frågor och har utformat nya samt aktuella 

arbetsformer med syfte att parterna skall kunna arbeta gemensamt vilket går i linje med 

Danermarks (2000) teori om den fjärde ambitionsnivån som kan uppnås i ett 

samverkansprojekt. Danermarks högsta och femte ambitionsnivån syftar på att flera 

verksamheter tillsammans förs samma vilket de involverade parterna inom 

etableringsuppdraget inte har gjort och därmed upplevs etableringsuppdraget vara som mest 

förenlig med den fjärde ambitionsnivån. Ytterligare en faktor som främjar samverkan är att det 

föreligger en lagstiftning som grund till utformningen och upprättandet av samverkansprojektet 

(ibid) vilket igen är förenligt med etableringsuppdraget som är grundad på lagen (2010:197) 

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vidare är teckning av samverkansavtal 

mellan de involverade parterna ytterligare en faktor som främjar samverkan (Lindberg 2009) 

och av resultatet framgår det att parterna upprättar ett samverkansavtal i form av lokala 

överenskommelser som uppdateras varje år. Av resultatet framgår det även att deras 

samverkansavtal behandlar bland annat parternas ansvarsfördelningar, roller och uppdrag 

(ibid).  Resultatet går därmed i linje med ytterligare en faktor som anses vara främjande för 

samverkan av Lindberg.  

 

När ett samverkansprojekt skall utformas och upprättas är en faktor som främjar samverkan, 

enligt Lindberg (2009) att det finns tydliga förväntningarna av samverkandet. Huruvida 

utformningen av myndigheterna och kommunernas samverkan grundades på tydliga 

förväntningar förmedlas inte under intervjuerna med respondenterna. Därmed kan inte det dras 

några paralleller mellan den nämnda främjande faktorn och parternas samverkan.  
 

6.5 Hämmande faktorer i förhållande till etableringsuppdraget 

 

Att de involverade parternas organisatoriska kulturer avviker från varandra anses vara en faktor 

som hämmar samverkan (Lindberg 2009). Det framgår av resultatet att de samverkande 

parterna arbetar inom olika arbetsområden och därmed verkställer de sina uppgifter utifrån 

arbetssätt som särskiljer sig från varandra vilket medför att medarbetarna från de delaktiga 

parterna äger olika uppfattningar samt antaganden. Detta kan uppfattas innebära att parterna 

härstammar från organisationer med avvikande organisatoriska kulturer och att resultatet är 

förenlig med den nämnda hämmande faktorn som Lindberg framför.  

 

Ytterligare en faktor som är hämmande för samverkan är om organisationer arbetar utifrån 

skilda intressen vilket enligt Lindberg (2009) kan innebära exempelvis att samverkansprojektet 

upprättas som en strategisk satsning från ledningens sida. Denna faktor kan inte förhålla sig till 

etableringsuppdragets samverkan då samverkandet upprättades utifrån samma mål som 

grundades med hänsyn till etableringsreformen. Respondenterna framför inte en uppfattning 

som tyder på att organisationerna äger skilda intressen, därmed kan inte stora kopplingar dras 

om huruvida parternas samverkan går i linje med Lindbergs teori. 

 

Det framgår av resultatet av samverkandet mellan kommunerna och Länsstyrelsen bör 

förbättras i hög grad då myndighetens förhållningssätt till kommunernas förutsättningar är 

bristfällig. Respondenterna från Tranemo och Vårgårda menade att myndigheten inte har ett 
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gott synsätt på kommunernas situation och att det förekommer en dålig samordning vid 

överenskommelsen om läns-och fördelningstal. Dålig samordning är en hämmande faktor 

(Danermark 2011) och med resultatet som utgångspunkt går myndighetens och kommunernas 

bristande samordning i linje med den nämnda faktorn. Både respondenterna från Länsstyrelsen 

och Arbetsförmedlingen betonar dessutom att myndigheterna är medveten om den kritik som 

har riktats mot parternas samverkan inom etableringsuppdraget. 

 

Flera respondenter betonade att det idag förekommer en stor arbetsbelastning på deras arbete 

vilket anses vara en faktor som hämmar samverkan (Danermark 2011). Det framgår av 

resultatet att Migrationsverket upplever som mest belastning eftersom myndigheten är den 

första som bemöter nyanlända när de anländer till landet. Respondenterna förmedlade även att 

parterna är i behov av fler medarbetare för att de skall kunna hantera denna belastning som 

präglar parternas arbete i olika höga grader. Detta innebär att det förekommer en hög 

personalomsättning inom organisationerna vilket igen anses hämma samverkan (ibid). 

Resultatet går därmed i linje med de två nämnda faktorer som Danermark redogör för. 

 

I samband med att respondenterna berättade att parternas samverkan har erhållit kritik av andra 

statliga myndigheter (Riksrevisionen 2015a; Statskontoret 2012) betonade de även att parterna 

arbetar kontinuerligt med att förbättra sin samverkan i etableringsuppdraget. Detta görs genom 

att bland annat upprätta samverkansgrupper. Att upprätthålla kontinuerlig kommunikation med 

varandra är avgörande för att en samverkan skall vara framgångsrik då en bristfällig 

kommunikation anses vara en faktor som hämmar samverkansprocessen (Lindberg 2009). Som 

det framgår i resultatet kan de involverade parterna därmed hålla kontakt med varandra under 

arbetsprocessen genom de nämnda samverkansgrupperna. Med resultatet som utgångspunkt 

kan det uppfattas som att det inte förekommer en bristfällig kommunikation mellan parterna 

och i sin tur går resultatet inte i linje med den hämmande faktorn. Det går däremot inte att bortse 

från att parterna har haft svårigheter i att anpassa aktiviteter så som SFI och SO till nyanländas 

behov vilket dels beror på att det finns en bristande kommunikation mellan parterna 

(Riksrevisionen 2015a; Statskontoret 2012). 

 

Vidare kan bristfällig kommunikation förknippas med Lindbergs (2009) andra hämmande 

faktor som talar om bristande förtroende för varandra. Det framgår dock inte av resultatet att 

det råder en bristande förtroende mellan parterna vilket förhindrar att kopplingar dras mellan 

denna fråga och Lindbergs teori om bristande förtroende som hämmande faktor.  

 

6.6 Strukturell isomorfism i etableringsuppdraget  

 

Det framgår av resultatet att det existerar en gemensam och likartad föreställning om vad som 

förväntas av samverkansprojektet och detta kan även observeras utifrån hur de samverkande 

parterna arbetar i samma riktning och med utgångspunkt i ömsesidiga regleringar (DiMaggio 

och Powell 1983). Utifrån DiMaggio och Powells teori om strukturell isomorfism kan det tolkas 

att det råder en homogen kultur i myndigheternas och kommunernas samverkan eftersom det i 

en homogen kultur förekommer det liknande värderingar och en gemensam anda som parterna 

arbetar utifrån. Däremot framgår det även av resultatet att de respektive parterna har 

befogenheterna att upprätta sina arbeten på så sätt som särskiljer sig från varandra eftersom de 

befintliga regelverken endast talar om vad parterna skall uppnå men inte hur detta skall göras. 

Eftersom denna omständighet möjliggör att de samverkande parterna kan agera på olika sätt 

vid särskilda situationer är det mer sannolikt att parternas samverkar går i linje med DiMaggio 

och Powells teori om en heterogen kultur. Teorin syftar på att organisationerna i en heterogen 
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kultur innehar avvikelser i dess struktur och arbete vilket kan uppfattas överensstämma med det 

som framgår av resultatet. 

 

Staten är enligt DiMaggio och Powell (1983) den starkaste organisationen eftersom staten har 

befogenheten att lagstifta samt utrusta organisationer med resurser som de är i behov av. 

Etableringsreformen bygger på bestämmelser som lagstiftats av staten och etableringsuppdraget 

består av statliga myndigheter vilket innebär att staten utgör en aktör. Det framgår av resultatet 

att staten förser Länsstyrelsen med utvecklingsmedel i form av kapital för att myndigheten 

sedan skall kunna upprätta projekt med kommuner som anses vara i behov av dess 

utvecklingsmedel. Verksamhetsutvecklaren från Försäkringskassan förmedlar även att 

myndigheten besitter en arbetsgrupp som har möjlighet att sammanställa förslag till 

förändringar i en lagstiftning om det uppmärksammas av parterna att ett regelverk är bristfälligt. 

Staten har därmed möjligheten att från ställningstagande att genomföra ändringar som kan 

utrusta parterna med nya resurser samt underlätta parternas arbete i processen (ibid). Detta tyder 

på att resultatet går i linje med DiMaggio och Powells teori om statens roll då staten är den 

starkaste aktören inom etableringsreformen. 

 

Otydligheten kring parternas ansvarsområden och de osammanhängande regelverken som styr 

nulägets arbete inom etableringsuppdraget kan bidra till en imitationsprocess vilket DiMaggio 

och Powell (1983) även benämner som mimetisk isomorfism. Den nämnda processen går ut på 

att organisationer har en tendens att härma andra organisationer för att uppnå legitimitet. 

Etableringsuppdraget kan möjligtvis gå i linje med DiMaggio och Powells teori med tanke på 

att de samverkande parterna, på grund av osäkerheten som bygger på otydligheten kring 

regelverken, imiterar de andra parterna i deras agerande samt arbetssätt. Eftersom det inte 

framgår av resultatet att det råder en vilja att imitera de andra samverkande organisationerna 

blir det dock svårt att dra ytterligare paralleller mellan teorin och parternas situation. 

 

6.7 Förstärkning av etableringsuppdragets styrmedel  

 

Det förmedlas i resultatet att parternas hantering av nyanlända har varit bristfälligt och att de i 

många fall upplever svårigheter i att placera nyanlända i kommuner där det finns goda 

förutsättningar för arbete. Det har tidigare konstaterats att parternas styrmedel dessutom är 

svaga och att deras effekt inte är starka nog för att påverka nyanländas förflyttningsmönster. En 

potentiell åtgärd kan därmed vara att förstärka parternas befintliga styrmedel med syfte att de 

skall influera nyanlända och på så sätt effektivisera deras integrering på arbetsmarknaden. 

 

Etableringsreformens regelverk möjliggör för parterna att använda sig av styrmedel för att 

influera individer, i detta fall nyanlända i etableringsplanen. Reformens regelverk går därmed i 

linje med DiMaggio och Powells (1983) teori om att staten kan verkställa regelverk som syftar 

på att påverka ett beteende hos individer. Det framförs i resultatet att Länsstyrelsen vanligtvis 

arbetar tillsammans med små kommuner för att förbättra kommunernas image med 

utgångspunkten att intyga att nyanlända skall vilja bosätta sig där. De nyanlända förses därefter 

med information om dessa kommuner vid handläggningstillfällen i försök att övertyga dessa att 

flytta dit. Det framgår av resultatet att handläggarna från Arbetsförmedlingen även har 

befogenhet att framföra övertygande argument samt förse nyanlända med information för att 

kunna påverka nyanländas beslut och övertala dessa att acceptera det anvisade boendet. Dessa 

metoder går ut på att använda sig av informationsspridning och innebär då att styrmedlet är 

informationsbaserat (Vedung 2012). 
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En reglering som kan uppfattas vara tvingande i hög grad syftar på att nyanlända endast förses 

med ett enda förslag på en anvisad boende av Arbetsförmedlingen och om förslaget inte 

accepteras av den nyanlända får individen därefter finna boende på egen hand. Detta regelverk 

går i linje med DiMaggio och Powells (1983) teori om att bestämmelser leder till att individer 

ställs inför ett dilemma och därmed måste anpassa sig efter bestämmelserna. 

 

Respondenten från Försäkringskassan nämner även att etableringsersättningen som utdelas till 

nyanlända är beroende av deras närvaro i aktiviteterna inom etableringsplanen. Även denna 

bestämmelse kan tolkas som tvingande då det medför att individerna inom etableringsplanen 

måste anpassa sig efter myndigheternas regler (DiMaggio och Powell 1983). Detta incitament 

går även i linje med vad som bedöms vara ett ekonomiskt styrmedel (Vedung 2012). 

 

Det är möjligt att förstå att parternas styrmedel främst är ekonomiska och informationsbaserat. 

Idag är etableringsuppdragets styrmedel för att påverka nyanlända svaga vilket dels beror på att 

parterna inte samverkar vad gäller att influera individers beteende. Myndigheterna inför 

individuella styrmedel utan att inkludera de andra parterna vilket kan vara en förklaring på 

varför parternas inflytande på nyanlända inte visar vara tillräckligt effektiva för att kunna 

förhindra förflyttningen mot segregerade kommuner som fortfarande pågår idag. Deras 

bristande inkludering av varandra kan dels vara en följd av deras bristande kommunikation och 

samverkan (Riksrevisionen 2015a). Denna omständighet skulle kunna åtgärdas genom att 

tvingande normer bland medarbetarna i organisationerna upprättas då DiMaggio och Powell 

(1983) menar att normerna bidrar till att de samverkande deltagarna agerar, arbetar samt talar 

på ett liknande sätt. Visionen kring detta fenomen ingår i den normativa isomorfismen som 

syftar på att organisationer utvecklar gemensamma uppfattningar, kompetens och legitimitet 

genom tvingande normer. Genom att parterna implementerar tvingande normer i sin samverkan 

skulle det möjligtvis leda till att flera parter inkluderar varandra när de använder sig av 

påverkande insatser. Genom att parterna inkluderar varandra i en högre grad och att deras 

kommunikation förbättras skulle det i sin tur möjligtvis även förstärka parternas styrmedel och 

dess påverkanseffekt. 

 

Idag finns det ett starkt förflyttningsmönster som tyder på att nyanlända dras till området där 

de har kontaktpersoner så som exempelvis släktingar eller individer med samma etniska 

ursprung. Det har tidigare konstaterats att det inte finns goda möjligheter för de nyanlända att 

integrera sig på arbetsmarknaden i de områdena och eftersom etableringsreformen har målet att 

integrera nyanlända på arbetsmarknaden blir detta ett problem. Starkare styrmedel skulle 

därmed bidra till att nyanlända inom etableringsplanen i större utsträckning hamnar i kommuner 

där det finns goda förutsättningar för arbete. Detta genom att de förses med vägledning och 

kunskap genom informationsspridning vilket i sin tur kan bidra till att de nyanlända erhålla 

goda kunskaper om landet och dess arbetsmarknadsförutsättningar. En problematik som har 

lyfts upp tidigare är att flyktingar under 90-talet inte ägde kunskapen om vilka kommuner som 

kunde erbjuda arbete (Hammarstedt och Mikkonen 2007). Denna problematik skulle därmed 

förhindras genom att parterna inom etableringsreformen förser nyanlända med bättre kunskap 

och därmed bättre förutsättningar för att integrera sig.  

 

7 Diskussion 
 

Parterna inom etableringsuppdraget sammanfördes eftersom flyktingmottagandet var en alltför 

komplex process som krävde olika typer av resurser som endast skulle vara möjligt med 

organisationer med varierande specialiteter, vilket enligt Lindberg (2009) är en av de främsta 
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orsakerna till att organisationer sammanställer samverkansprojekt. Myndigheternas och 

kommunernas samverkan kan kopplas till det första kategorin som Westrin (1986) redogör för 

vilket är att parternas samverkan sker i olika former och kring avgränsbara frågor. I samband 

med utformningen av etableringsreformen skapade regeringen förutsättningar för en arbetsform 

som skulle gynna ett gemensamt arbete mellan parterna och därmed går etableringsuppdraget 

även i linje med Danermarks (2000) tredje nivå av ambitionsnivå.  

 

I tidigare analysdelen framförs det att de samverkande parterna inom etableringsuppdraget 

deltar i informationsbyte mellan varandra och att denna företeelse kan uppfattas vara en 

avgörande faktor för att parterna skall uppnå målet med samverkansprocessen. Det framgår av 

Danermark (2000) att ömsesidigt arbete är en förutsättning för en lyckad samverkan och i det 

ingår informationsbyte mellan parterna vilket etableringsuppdrags samverkan förhåller sig till. 

De samverkande parterna använder sig av informationsbyte vid exempelvis placering och 

matchning av nyanlända med bostäder samt arbete, när SFI och arbetsförberedande aktiviteter 

skall anpassas efter nyanländas personliga behov och förutsättningar och det används även när 

läns-och fördelningstal skall sammanställas och överlämnas. Detta tyder på att en omfattande 

del av parternas samverkan sker genom ömsesidigt informationsbyte.  

 

Ytterligare en aspekt av hur parterna samverkar är genom samverkansgrupper. Det finns både 

interna arbetsgrupper som arbetar med att bland annat främja samverkan inom myndigheten 

samtidigt som det även existerar samverkansgrupper som alla samverkande parter utgör en del 

av. I de befintliga samverkansgrupperna samtalas det även om varierande ansvarsområden inom 

etableringsuppdraget och andra övergripande frågor. Det framgår även i det tidigare 

analysavsnittet att parterna idag arbetar för att skapa ett gemensamt servicekontor där 

medarbetare från de samverkande myndigheterna kan arbeta tillsammans. Ett gemensamt 

servicekontor skulle kunna bidra till en djupare och förbättrad samverkan mellan 

myndigheterna. Parterna använder sig dessutom av en gemensam plattform i form av en 

webbportal vilket är ytterligare ett exempel på samverkan inom etableringsuppdraget. 

 

Utifrån resultatet framgår det att parterna inte besitter tillräckligt tydliga ansvarsfördelningar 

samt arbetsuppgifter vilket har resulterat i bland annat kritik om en bristande samverkan och en 

bristfällig hantering av nyanlända som ingår i etableringsplanen (Riksrevisionen 2015a). Det 

framgår dessutom att det förekommer asymmetriska relationer mellan de samverkande parterna 

på grund av de stora statusskillnaderna. Under sådana förhållanden är det enligt Danermark 

(2000) vanligt förekommande med maktmissbruk. Det framgår dock av analysen att 

etableringsreformens befintliga regelverk förhindrar den typ av beteende. Det är möjligt att 

förstå att etableringsreformens regelverk förser parterna med individuella ansvarsområden 

samtidig som det dock även framgår att ansvarsfördelningarna mellan parterna inte anses vara 

tillräckligt tydliga vilket skapar osäkerhet hos de involverade parterna. 

 

Med resultatet som utgångspunkt är det möjligt att förstå att det förekommer bristfällig 

samverkan som dels beror på bristande kommunikation parterna emellan. Det framgår även av 

granskningar att dessa brister har resulterat i svårigheter i att hantera den ökade invandringen i 

landet (Riksrevisionen 2015a; Statskontoret 2012). Vidare kan dessa svårigheter och brister ge 

skäl för varför endast fem procent av flyktingarna som är en del av etableringsplanen lyckas få 

arbete och därmed komma in i arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen 2015a). Genom sin 

ställningstagande kan staten verkställa regelverk med syfte att kunna påverka ett beteende hos 

individer (DiMaggio och Powell 1983) och motivering bakom denna ingripande kan vara att 

staten vet vad som är bäst för den enskilda individen (Dworkin 2005). Med detta resonemang 

som utgångspunkt skulle användningen av styrmedel kunna vara en potentiell åtgärd för att 
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effektivt kunna integrera nyanlända på arbetsmarknaden vilket etableringsreformen från första 

början lagt mest vikt på (Riksrevisionen 2015a). Det framgår av resultatet att 

etableringsreformens regelverk ger parterna möjlighet att använda sig av ekonomiska samt 

informationsbaserade styrmedel för att influera nyanlända. Problematiken som lyfts fram är 

dock att styrmedlen inte är tillräckligt starka för att ha en stor påverkan. 

 

I många fall används styrmedel för att påverka individers beteende och enligt Vedung (2012) 

är de grundläggande verktygen som används är lagstiftning, information och ekonomisk 

styrmedel. Etableringsuppdragets metoder att influera nyanländas beteende innefattar främst 

ekonomiska styrmedel i form av ekonomisk incitament och informationsbaserade styrmedel i 

form av bland annat informationsspridning. Användningen av dessa styrmedel sätter individer 

i en situation där de påverkas av statens paternalistiska ställningstagande (Dworkin 2014). 

 

Ett paternalistiskt förhållningssätt kan av olika håll anses vara ogynnsam då det begränsar 

individers frihet att fatta sina egna beslut och det förhindrar människor att själva avgöra hur de 

skall leva sina liv (Clarke 2006). Däremot besitter staten ansvaret att kontinuerligt förbättra sina 

medborgares levnadsstandard vilket motiverar ingripanden på individers agerande 

(Regeringskansliet 2015). På samma sätt besitter myndigheterna inom etableringsuppdraget 

ansvaret att hantera flyktingströmmen på ett effektivt avseende samt förbättra individernas 

förutsättningar för att kunna integrera sig på arbetsmarknaden. I och med det samhälleliga 

problemet som framförs i uppsatsen skulle en gynnsam åtgärd vara att myndigheterna förstärker 

sina tvingande påtryckningar för att influera de nyanlända. Resonemanget kan motiveras med 

att granskningen från Riksrevisionen (2015a) talar om att det krävs drastiska förändringar i 

myndigheternas tillvägagångssätt vad gäller att behandla de nyanlända. Detta för att dessutom 

förhindra att en stor andel individer hamnar i likadana situationer som de bosniska flyktingarna 

gjorde under 90-talet (Hammarstedt och Mikkonen 2007). 

 

Genom att förstärka sina styrmedel skulle etableringsreformen förse nyanlända med bättre 

förutsättningar för att kunna integrera sig på arbetsmarknaden och i sin tur i samhället. Detta 

bland annat genom att ekonomiska incitament motiverar nyanlända till att vara delaktig i 

etableringsplanen och de olika aktiviteterna som ingår i planen. Starkare informationsbaserade 

styrmedel skulle i synnerhet förbättra nyanländas förutsättning att erhålla arbete. Som tidigare 

nämnt hade de bosniska flyktingarna svårigheter i att hitta kommuner med goda möjligheter för 

arbete eftersom de inte hade den kunskapen. Det visade sig däremot att flyktingar som var 

bosatta i landet under en längre period hade en bättre uppfattning om var de borde flytta för att 

de skulle kunna hitta arbete vilket Hammarstedt och Mikkonen (2007) motiverar genom att 

förklara att dessa flyktingar ägde en större grad av kunskap om Sverige och arbetsmarknaden. 

Med det som utgångspunkt är det möjligt att motivera resonemanget att förstärkta informativa 

styrmedel skulle kunna bidra till en effektivera integrering av nyanlända. 

 

8 Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att bringa klarhet kring hur parterna inom etableringsuppdraget 

samverkar för att påverka nyanländas integrering i den svenska arbetsmarknaden och att 

utforma en förklaring till om starkare styrmedel från parternas sida kan bidra till en effektivare 

integrering av nyanlända. Genom att intervjua respondenter från de involverande parterna och 

studerat granskningar av etableringsreformen har studien tydliggjort att myndigheterna och 

kommunerna samverkar i hög grad genom informationsbyte. Det är genom informationsbyte 
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som Arbetsförmedlingen kan upprätta läns-och fördelningstal med hjälp av Migrationsverkets 

årliga granskningar, därefter utgår Länsstyrelsen ifrån de nämnda siffrorna för att teckna 

överenskommelser med kommuner om antalet nyanlända som kommunerna skall ta emot. 

Denna informationsutväxling som präglar samverkansprocessen tyder även på en 

beroendesituation mellan parterna.  Kommunerna har i sin tur en skyldighet att anmäla lediga 

bostäder till Arbetsförmedlingen för att myndigheten skall kunna lokalisera bostäder samt 

producera en lämplig matchning med en nyanlända. Eftersom Arbetsförmedlingen har 

uppgiften att avgöra huruvida en nyanlända skall förses med etableringsersättning sker det även 

informationsbyte mellan myndigheten och Försäkringskassan som ansvarar över utbetalningen 

av etableringsersättningar. 

 

Parterna samverkar även genom samverkansgrupper som exempelvis samverkansdelegation. 

Under dessa möten diskuteras det kring arbetsgruppernas olika uppdrag och arbetssätt. 

Migrationsverket innehar dessutom en samverkansgrupp som arbetar med mer övergripande 

frågor som de samverkande myndigheterna och andra statliga myndigheter utgör en del av. 

 

Genom att studera tidigare forskningar och erfarenheter kring användningen av styrmedel har 

studien dessutom tydliggjort att starkare styrmedel, i synnerhet informativt styrmedel, från 

parternas sida skulle bidra till att effektivisera de nyanländas integrering på arbetsmarknaden. 

DiMaggio och Powells (1983) teori om strukturell isomorfism studerades också i samband med 

användningen av styrmedel vilket resulterade i resonemanget att tvingande normer inom 

etableringsuppdraget möjligtvis skulle kunna bidra till att parternas styrmedel förstärks.  

 

Starkare styrmedel, särskilt starkare informationsbaserade styrmedel, skulle kunna förse de 

nyanlända med en högre grad av kunskap om landet och den svenska arbetsmarknaden. Denna 

kunskap skulle de sedan kunna använda sig av när de exempelvis skall avgöra vilka kommuner 

som har en god sysselsättningsgrad och som kan erbjuda goda möjligheter till arbete. Att 

etableringsreformen förstärker sina styrmedel skulle även förhindra att nyanlända i stor 

utsträckning bosätter sig i segregerade kommuner där det inte råder goda förutsättningar för 

arbete. Detta kan de göra genom att, som tidigare nämnt, utrusta nyanlända med nödvändig 

kunskap men även genom att använda övertalande argument samt information för att övertyga 

nyanlända att fatta beslut som är bra för deras eget bästa. Denna metod motiveras även med 

resonemanget att staten vet bäst om vad som är bra för individen (Dworkin 2005). 

 

Under studiens gång blev vi hänvisade till medarbetare i de respektive myndigheterna och 

kommunerna som vi skulle kunna intervjua men på grund av bland annat tidsbrist hos många 

av aktörerna begränsades antalet individer som vi kunde samtala med. Studiens tillförlitlighet 

kan påverkas av det begränsade urvalet. Tidsbristen hos Migrationsverket bidrog även till att 

en intervju med myndigheten inte kunde genomföras. Som tidigare nämnt i metodavsnittet 

använde vi istället data tillgänglig på deras hemsida. Då studien lägger fokus på den nyanländes 

integrering anser vi dock att Migrationsverket som inte deltar i arbetet för nyanländas 

integration i lika stor utsträckning som de övriga myndigheterna och inte ingår i studiens 

essentiella inriktning, anser vi att denna företeelse inte påverkat resultatet av studien.  

 

På grund av tidsbrist och missförstånd lyckades vi heller inte hålla en intervju med en person 

som arbetar praktiskt med nyanlända, som exempelvis en samordnare på ett flyktingboende. 

Anledningen till att vi hade viljan att genomföra en intervju med en samordnare var för att 

erhålla ett bredare perspektiv inom etableringsreformens arbete och hantering av nyanlända. Vi 

är medvetna om att det hade varit en fördel att intervjua en samordnare för studiens tillförlighet 
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men trots detta anser vi att studiens empiri erhåller en bred information från myndigheternas 

samt kommunernas sida angående samverkan och användning av styrmedel. 

 

Respondenterna besitter befattningar inom diverse hierarkiska nivåer vilket styrker studiens 

pålitlighet genom att det framför en realistisk överblick på parternas arbete. Intervjuerna med 

de respektive kommunerna vidare förstärker studiens tillförlitlighet då vi fick möjligheten att 

erhålla information om parternas samverkan från deras perspektiv. 

 

Det har uppkommit kunskapsluckor under studiens gång då det saknas systematisk 

litteraturöversikt som behandlar användningen av styrmedel. Denna kunskapslucka har därmed 

resulterat i svårigheter i att framföra djupare och övertygande resonemang kring frågan om 

förstärkning av parternas befintliga styrmedel vilket kan påverka tillförlitligheten av svaret på 

studiens andra frågeställning. Trots detta upplever vi att studien har besvarat sina 

frågeställningar. Ett större underlag av tidigare forskningar kring parternas samverkan samt 

användningen av styrmedel upplevs kunna bidragit till ett mer utförligt resultat, därmed 

rekommenderas ytterligare fortsatt forskning kring ämnet.  
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10 Bilagor 
 

Intervjufrågor 
 

Arbetsförmedlingen 
1.   Vad har du för roll inom nyanländas integrering och etablering? 

2.   Hur kan ni påverka nyanlända till att flytta dit där det finns tillfälle/tillgång för arbete? 

3.   Hur bygger ni upp förslagen för boenden till de nyanlända? 

4.   Gör ni någon kategoriindelning av flyktingar och åtgärder beroende på deras tid i landet, 

utbildningsnivå eller språkkunskap osv? 

5.   Vad för inflytande har de andra myndigheterna i hur ni bygger upp förslagen? 

(Samverkar ni med kommuner och myndigheter för att bygga upp förslagen?) 

6.   Hur har nyanlända reagerat till förslagen som ni presenterar? 

7.   Är det vanligt förekommande att nyanlända tackar nej till era förslag? 

8.   Utgår ni från tillgången till lediga bostäder eller tillgången till arbete vid förslagen? 

Vilken faktor prioriterar ni främst? 

9.   Var vill nyanlända främst flytta till? Till områden där det finns släkt? Arbete? Många 

invandrare av samma etniska ursprung? 

10.  Vilka förutsättningar finns det för att påverka nyanländas beslut i att flytta? 

11.  Har ni prövat med ekonomiska incitament? 

12.  Inför ni några tvingande åtgärder för att övertyga nyanlända att flytta till områden där 

det finns arbete? Exempelvis lagstiftning? 

13.  Framför ni några typer av övertalande argumentationer när ni presenterar områden där 

det finns arbete för den nyanlända? 

14.  Har ni prövat att påverka nyanlända genom pålitliga organisationer så som föreningar 

eller religiösa församlingar? 

15.  Kommer du ihåg/är du medveten om fall där ni har försökt påverka nyanländas beslut 

i att flytta? Exempelvis genom att införa övertygande argument? 

16.  Har det förekommit förslag hos myndigheten om att initiera mer tvingande åtgärder? 

17.  Uppfattar ni att de andra myndigheters involvering i processen är tillräcklig? 

18.  Krävs det mer samverkan mellan myndigheterna samt kommunerna för att lyckas 

övertyga nyanlända att flytta till kommuner där det finns arbete? 

19.  Utöver de åtgärder som ni tar idag, finns det något mer som ni upplever att ni skulle 

kunna göra? 

20.  Hur uppfattar ni de andra myndigheternas insatser/åtgärder vad gäller att få nyanlända 

att flytta till områden där det finns arbete för dem? 

21.  Förekommer det hinder som försvårar ert arbete? Tex tids- och resursbrist?  

 

Försäkringskassan 
1.   Vad har du för roll inom nyanländas integrering och etablering? 

2.   Vad spelar Försäkringskassan för roll vad gäller integrationsprocessen av nyanlända? 

3.   Hur samverkar ni med de övriga myndigheterna vid etableringen av nyanlända? 

4.   Gör ni någon kategoriindelning av flyktingar och åtgärder beroende på deras tid i landet, 

utbildningsnivå eller språkkunskap osv? 

5.   Har ni prövat med ekonomiska incitament? 

6.   Kommer du ihåg/är du medveten om fall där ni har försökt påverka nyanländas beslut i 

att flytta? 

7.   Utöver de åtgärder som ni tar idag, finns det något mer som ni upplever att ni skulle 

kunna göra? 
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8.   Hur ser samverkandet ut på de olika nivåerna (lokal-, regional- och central nivå)? 

9.   Hur uppfattar ni de andra myndigheternas insatser/åtgärder vad gäller att få nyanlända 

att flytta till områden där det finns arbete för dem? Uppfattar ni de vara tillräckliga eller 

krävs det mer från deras sida? 

10.  Upplever ni att åtgärder så som övertygande eller lagstiftning/tvång skulle vara bra? 

11.  Finns det sätt som ni anser att myndigheterna och kommunerna kan förbättra sin 

samverkan? 

12.  Förekommer det hinder som försvårar ert arbete? Tex tids- och resursbrist? 

 

Länsstyrelsen 
1.   Vad har du för roll inom nyanländas integrering och etablering? 

2.   Vad spelar Länsstyrelsen för roll vad gäller integrationsprocessen av nyanlända? 

3.   Samverkar Länsstyrelsen med andra kommuner för att schemalägga var det råder 

efterfrågan på olika resurser eller särskilda kvalifikationer? 

4.   Hur samverkar ni med myndigheter för att hitta kommuner där det finns goda 

möjligheter till arbete? 

5.   Vad för inflytande har ni vid myndigheternas uppbyggande av förslag? (Kan ni påverka 

deras formulering/beslut/presentation? Eller har det inget med er att göra?) 

6.   Om inte, upplever ni att ni borde ha mer inflytande i förslagsprocessen? 

7.   Tar ni några åtgärder för att förhindra att nyanlända flyttar till områden där det finns 

många invandrare? Genom att exempelvis se till att väldigt segregerade områden i 

kommuner inte tar emot lika många nyanlända? 

8.   Upplever ni att åtgärder så som övertygande, ekonomiska incitament eller 

lagstiftning/tvång skulle vara bra? 

9.   Kommer du ihåg/är du medveten om fall där ni har försökt påverka nyanländas beslut i 

att flytta? Exempelvis genom att införa övertygande argument? 

10.  Hur uppfattar ni de andra myndigheternas insatser/åtgärder vad gäller att få nyanlända 

att flytta till områden där det finns arbete för dem? Uppfattar ni de vara tillräckliga eller 

krävs det mer från deras sida? 

11.  Hur ser samverkandet ut på de olika nivåerna (lokal-, regional- och central nivå) 

12.  Finns det sätt som ni anser att myndigheterna och kommunerna kan förbättra sin 

samverkan? 

13.  Har Länsstyrelsen i Västra Götalands län samma mål vad gäller etablering av nyanlända 

som de övriga länsstyrelserna i Sverige? 

14.  Förekommer det hinder som försvårar ert arbete? Tex tids- och resursbrist? 

 

Kommuner 
1.   Vad har du för roll inom nyanländas integrering och etablering? 

2.   Arbetar Tranemo/Vårgårda med nyanlända på ett sätt som särskiljer er från andra 

kommuner? 

3.   Hur kan ni påverka nyanlända till att flytta dit där det finns tillfälle för arbete? 

4.   Gör ni någon kategoriindelning av flyktingar och åtgärder beroende på deras tid i landet, 

utbildningsnivå eller språkkunskap osv? 

5.   Hur ser er arbetssituation ut i förhållande till andelen nyanlända ni har i 

Tranemo/Vårgårda? 

6.   Tror ni att många av de nyanlända har avsikten att bo kvar i Tranemo/Vårgårda eller 

kommer de att senare flytta till andra kommuner? 

7.   Vet ni var nyanlända främst vill flytta till? Till områden där det finns släkt? Arbete? 

Många invandrare av samma etniska ursprung? 



 

 - 40 - 

8.   Samverkar ni med andra kommuner för att schemalägga var det råder efterfrågan på 

olika resurser eller särskilda kvalifikationer? 

9.   Förekommer det någon typ av nätverk kommunerna emellan? 

10.  Vad för inflytande har ni vid myndigheternas uppbyggande av förslag? (Kan ni påverka 

deras formulering/beslut/presentation? Eller har det inget med er att göra?) 

11.  Om inte, upplever ni att ni borde ha mer inflytande i förslagsprocessen? 

12.  Tar ni några åtgärder för att förhindra att nyanlända flyttar till områden där det finns 

många invandrare? 

13.  Vad för typer av åtgärder upplever ni skulle vara bra? 

14.  Upplever ni att åtgärder så som övertygande, ekonomiska incitament eller 

lagstiftning/tvång skulle vara bra? Hur uppfattar ni de andra myndigheternas 

insatser/åtgärder vad gäller att få nyanlända att flytta till områden där det finns arbete 

för dem? Uppfattar ni de vara tillräckliga eller krävs det mer från deras sida? 

15.  Hur ser samverkandet ut på de olika nivåerna (lokal-, regional- och central nivå) 

16.  Finns det sätt som ni anser att myndigheterna och kommunerna kan förbättra sin 

samverkan? 

17.  Förekommer det hinder som försvårar ert arbete? Tex tids- och resursbrist? 
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