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Sammanfattning
Syftet med studien är att utifrån ett organiseringsperspektiv undersöka hur informanter från
fem olika statliga och kommunala organisationer i Karlstads kommun, beskriver och upplever
respektive organisations hantering av den flyktingström som drabbade Sverige hösten 2015.
Genom att framhålla informanternas beskrivningar vill vi öka förståelsen för hur de olika
organisationerna har påverkats av flyktingsituationen och hur de har hanterat situationen.
Utifrån det vill vi skapa en större förståelse för hur de har agerat. Förhoppningen är att lyfta
en bild av hur det kan vara att jobba med mottagning och integrering av flyktingar i Karlstad
kommun. Arbetet grundar sig i kvalitativa intervjuer med sex informanter som alla är mycket
involverade i arbetet med mottagning och integrering av flyktingar i kommunen.

I undersökningen framkom det att samtliga organisationer, på olika sätt och i olika
omfattning, har omorganiserat sin verksamhet utifrån höstens flyktingsituation.
Organisationerna har på olika sätt påverkats av flyktingsituationen beroende på var deras
ansvar i processen träder in. Varje resurs som under hösten 2015 arbetade med flyktingfrågan
var enligt informanterna extremt värdefulla. Mycket ansvar verkar under hösten ha lagts på
varje enskild resurs, vilket gjort att många av informanterna upplevt situationen som väldigt
sårbar.

Undersökningen visade även att samverkan mellan organisationer inom kommunen samt
mellan stat och kommun i frågan enligt informanterna fungerat väldigt bra, men att en viss
samordningsproblematik verkar finnas. Slutligen visade undersökningen att
flyktingsituationen hösten 2015 inte enbart handlat om direkta konsekvenser för
organisationerna, utan också om långsiktiga konsekvenser. Exempelvis gällande nya
lagstiftningar som påverkar organisationerna på lång sikt.

Dagens flyktingsituation har ställt krav på en omorganisering hos många organisationer i
samhället, vad som nu blir avgörande är hur väl förändringsarbetet på lång sikt implementeras
i verksamheterna. För ett välfungerande mottagande och en lyckad integrering av nyanlända
krävs en god samverkan mellan samtliga aktörer aktiva i frågan. Att involvera samtliga
aktörer i en helhetsplanering av verksamheten, att sätta upp gemensamma målsättningar samt
att samordna resurserna är en del av det som krävs för att på lång sikt utveckla
flyktingmottagandet.
Nyckelord: Migration, flykting, flyktingmottagande, integration, organisering
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1. Inledning
Idag är fler människor än någonsin tidigare på flykt i världen. Människor flyr från våld och
förföljelse och antalet asylsökande i Sverige har ökat kraftigt. Under år 2015 ansökte cirka
163 000 personer om asyl i Sverige, jämfört med år 2014 är det en fördubbling. År 2016
beräknas det krävas 40 000 platser runt om i landet för ensamkommande barn. Utöver detta
beräknas nära 22 000 nyanlända vara i behov av hjälp gällande bostad (Karlstad.se, 2016).

Den rådande flyktingsituationen beskrivs vara den svåraste sedan andra världskriget. Sverige
är det land i västvärlden som tagit störst ansvar och aldrig tidigare har så många sökt asyl i
Sverige som idag. Utmaningarna är många och flyktingsituationen ställer höga krav på
myndigheternas arbete. Stort fokus ligger på att öka kapaciteten i såväl mottagandet som
etableringen av nyanlända (Regeringen.se, 2016).

Flera allvarliga konflikter runt om i världen resulterade i en komplex process som under
hösten 2015 kulminerade och ledde till fler asylsökande än någonsin tidigare. Det stora
mottagandet av flyktingar under hösten har i sin tur medfört omfattande utmaningar för
samhället och ställt stora krav på många av samhällets aktörer. Landsting, kommuner och
statliga myndigheter har utfört större delen av arbetet. De har arbetat utefter ansvarsprincipen
som innebär att samma ansvar gäller under en krissituation som under normala förhållanden.
Samhällets funktionalitet påverkades på såväl lokal, regional och nationell nivå och stora krav
ställdes på kort tid. Många har därför arbetat hård för ett organiserat mottagande
(Regeringen.se 2016).

I Karlstad kommun finns idag ca 650 asylsökande, ca 175 av dessa bor på olika boenden runt
om i kommunen, ca 290 bor i eget boende och 145 är ensamkommande barn och ungdomar.
Karlstad kommun arbetar intensivt för att hjälpa de nyanlända med framförallt bostad, SFI
(Svenska för invandrare), skola och förskola samt samhällsutbildning. Kommunen ansvarar
även för den viktiga uppgiften att främja nyanländas möjligheter till social integration
(Karlstad.se, 2016).
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Den ökande flyktingströmmen skapar högre tryck på såväl myndigheters som kommuners
arbete med integration av nyanlända. Det kräver större insatser, resurser, engagemang och
många gånger en omorganisering av det tidigare integrationsarbetet. Intresset för detta arbete
väcktes i samband med att Karlstads kommun omorganiserade sin verksamhet. De startade en
helt ny avdelning med fyra tillhörande enheter som arbetar specifikt med flyktingar och
nyanlända. Vi antog att det var en konsekvens av den extrema flyktingsituationen och att
kommunens organisation inte var tillräcklig i dagens läge, för att möta det ökade trycket
krävdes en omorganisering. Eftersom kommunen är långtifrån ensamma om att jobba med
dessa frågor ansåg vi det intressant att se hur andra aktörer i form av myndigheter, framhåller
hanteringen av flyktingsituationen.

Tidigt upplevde vi att vår kunskap om flyktingmottagandet och integrationen av flyktingar
inom Kommunen var mycket liten, i synnerhet gällande vilka insatser som har gjorts som
följd av den extrema flyktingsituationen hösten 2015. I samtal med människor i vår närhet
märkte vi att detta inte var något som var unikt för oss. Det fanns en okunskap om vad
kommuner och myndigheter faktiskt gjort för att hantera situationen, något som bland annat
kan leda till att arbetet förkastas och inte uppskattas. Det väckte vårt intresse och
genomgången av tidigare forskning på ämnet tog vid. Forskning gällande organisering av
mottagande och integrering av nyanlända i Sverige var vid uppstarten av denna uppsats
begränsad och framförallt flera år gammal. Nyare forskning var väldigt svårt att hitta och
någonting om den extrema flyktingsituationen under hösten 2015 fanns ännu inte tillgängligt.

Det ämne vi valt är oerhört komplext och det finns många intressanta infallsvinklar och flera
sätt att ta sig an ämnet. För att öka förståelsen för kommunens och myndigheternas arbete och
deras hantering av situationen valde vi att utgå från ett organiseringsperspektiv. Vi har valt att
fokusera på informanternas beskrivningar och upplevelser av arbetet med mottagning och
integrering av flyktingar i kommunen, för att därigenom försöka skapa förståelse för
organisationernas agerande.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Utifrån ett organiseringsperspektiv är vi intresserade av att undersöka hur informanter från
fem olika statliga och kommunala aktörer i Karlstads kommun beskriver och upplever
respektive organisations hantering av den flyktingström som drabbade Sverige hösten 2015.
Vi är även intresserade av hur organisationerna beskrivs ha påverkats av flyktingströmmen.
Syftet är inte att kartlägga organisationernas hantering av en stor samhällsutmaning. Vi vill
framhålla att vi genom informanternas beskrivningar vill öka förståelsen för hur
organisationerna har påverkats, hur de har hanterat situationen och utifrån det skapa en större
förståelse för hur de har agerat. Integration är idag en stor samhällsfråga och vår upplevelse är
att det många gånger framhålls negativ kritik i frågan. Genom att framhålla aktuella
upplevelser från involverade människor vill vi lyfta en bild av hur det är att jobba med
mottagning och integrering av flyktingar i Karlstad kommun.



Hur upplever och beskriver informanterna respektive organisations hantering av
flyktingströmmen 2015?



Hur upplever informanterna att organisationerna har påverkats av flyktingströmmen
2015?



Hur kan man förstå informanternas upplevelser och beskrivningar av höstens
situation?

1.2 Avgränsning
För att smalna av vårt arbete har vi alltså valt att avgränsa oss till flyktingsituationen inom
Karlstad kommun. Vi har valt att utgå från fem olika statliga och kommunala organisationer
inom Karlstad kommun som alla är involverade i arbetet med mottagning och integration:
Migrationsverket, Karlstad kommun, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Landstinget.

Från dessa fem organisationer har vi intervjuat sex informanter som alla arbetar med frågor
som berör mottagning och integrering av flyktingar i kommunen. Vi har valt att enbart utgå
ifrån dessa informanters perspektiv och lyfta fram deras beskrivningar och upplevelser av
höstens flyktingsituation och det arbete som utförts. Vi är medvetna om att det också finns
många andra perspektiv som vore mycket intressanta och relevanta att undersöka, som till
exempel flyktingperspektivet och ideella organisationers perspektiv. Många aktörer samverkar
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i frågor gällande mottagning och integration, därigenom blir även själva samverkan mellan
aktörer intressant att undersöka. För att begränsa vårt arbete har vi trots detta enbart valt att
fokusera på de sex informanternas beskrivningar och upplevelser av höstens flyktingsituation.
Detta för att kunna gå mer på djupet samt för att begränsa arbetets omfång och ha en chans att
färdigställa arbete i tid.
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2. Bakgrund
Att människor förflyttar sig mellan länder är ingenting nytt. Historiskt har migrationen till och
från Sverige varierat men alltid funnits. Men vad innebär det egentligen när människor
migrerar? Det leder oss in i en diskussion om det idag välanvända begreppet globalisering.
Nedan redogör vi kortfattat för migrationen till Sverige historiskt. Det följs av en diskussion
kring hur globalisering kan förstås i förhållande till integration och vilken betydelse den kan
ha. Slutligen presenteras de organisationer informanterna vi valt att intervjua arbetar inom.
Detta för att ge en bakgrund till hur respektive organisation arbetar med flyktingfrågan och
vilket ansvar de har i processen.

2.1 Migrationen till Sverige historiskt
Sverige har historiskt karaktäriserats av både utvandring och invandring. Utvandringen
dominerade fram till 1920-talet. Cirka 1,2 miljoner svenskar emigrerade till USA mellan åren
1850 och 1930, men invandringen har sedan 1930-talet varit dominerande.
Arbetskraftsinvandring har under långa perioder utgjort den största delen av invandringen till
Sverige och efterfrågan på arbetskraft har varit stor. Sveriges medlemskap i EU påverkade
också arbetskraftsinvandring positivt då det innebar att människor kunde röra sig fritt inom
EU. Under dom 10 senaste åren har dock invandringen till Sverige dominerats av
anhöriginvandring följt av arbetskraftinvandring. Oavsett invandringsform har invandringen
bidragit till ett mer heterogent Sverige och andelen utrikesfödda utgör en allt större del av
befolkningen (Strömbäck, 2015).

2.2 Globalisering
Begreppet globalisering är såväl omdiskuterat som svårdefinierat. Det kan handla om
politiska, ekonomiska, kulturella och miljömässiga dimensioner av begreppet. Med hjälp av
globaliserings-begreppet kan frågor som tidigare endast diskuterats på nationell och
regionalnivå, nå en global karaktär (Jensen & Tollefsen, 2012). Samhället präglas idag av
flera aspekter av den globaliserade världen, bland annat internationell migration. Människor
världen över har slutits samman och skapat tätare och större kontaktnät. I arbetet med att
förstå den växande befolkningsrörelsen är globalisering centralt såväl ur en ekonomisk som
kulturell mening (Ålund, 2007).
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Internationell migration, invandring och medborgarskap sammanför olika delar av välden,
men globalisering har även skapat nya utmaningar. Frågor gällande etnicitet och etniska
relationer, mångkulturalism, nationalism och rasism är mer aktuellt än någonsin tidigare. I det
mångkulturella samhället har de sociala skillnaderna blivit märkbara (Ålund, 2007). Genom
att kategorisera individer utefter ras eller etnicitet, formas marginaliserade, sociala kategorier.
Hierarkiska skillnader utgör en tillväxtplats för social uppdelning av samhället då det hindrar
likvärdiga positioner, något den rådande diskrimineringen på arbetsmarknaden vittnar om.
Studier visar på ett ökat avstånd mellan invandrare och svenskar gällande såväl bostad som
arbete, vilket påverkar uppväxtvillkor och chansen till ett arbete. Hierarkier av kulturellt slag
understödjer social stratifiering och tvärtom. Kategorisering baserad på etnisk bakgrund
placerar människor inom kulturer och låter kulturen vara platsbunden (Ålund, 2007).

Anledningarna till att människor rör sig mellan gränser är flera och internationell migration
kan handla om såväl flyktingar som arbetskraft och studier. I Sverige och i andra länder som
står inför demografiska förändringar, är det viktigt att de internationella migranterna upplever
landet som attraktivt. Det påverkar hur väl landet och dess verksamma organisationer kan
rekrytera internationell arbetskraft. Rekryteringen av internationell arbetskraft förväntas öka i
takt med en fortsatt globalisering och en åldrande befolkning, vilket gör att internationella
migranter utgör en viktig resurs i en globaliserad värld (Strömbäck, 2015).

Forskning har visat på flera positiva effekter av internationell migration. Det bidrar bland
annat till en dubbelriktad kunskapsöverföring som enligt forskning ökar i och med
internationell migration. Med hjälp av digitala medier kan kontakten med hemlandet
underlättas, något som gynnar såväl hemlandet som mottagarlandet. Inom forskningen
benämns det som en win-win-win situation där alla parter vinner på det. Internationell
migration beräknas liksom frihandel och fri rörlighet av tjänster och varor, bidra till ett högre
ekonomiskt välstånd. Det kan uppstå kortsiktiga kostnader som i ett långsiktigt perspektiv
vägs upp av positiva konsekvenser (Strömbäck, 2015).
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2.3 Presentation av organisationer
I Sverige arbetar myndigheter, kommuner och andra organisationer med flyktingar, nyanlända
och asylsökanden på olika sätt och i olika delar av processen. De har olika ansvar och uppdrag
vilket gör att deras arbete kan se helt olika ut. För att tydliggöra hur de organisationer som
ingår i vår undersökning arbetar och vilket ansvar de har i flyktingfrågan, presenters nedan
organisationerna och deras arbete och ansvar var för sig. Vi har utgått från organisationernas
hemsidor men också från uttalanden som gjorts under våra intervjuer.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens arbete utgår från etableringsuppdraget. Uppdraget lagstiftades 2010 och
syftar till att öka makten och ansvaret för deltagarna i etableringsprocessen. För
arbetsförmedlingen innebär det ett samordningsansvar för de olika delarna i processen. I ett
tidigt skede kartläggs de nyanlända och deras kunskaper, för att sedan föras in i ett system och
därmed effektivisera etableringsprocessen (Intervju 3). Etableringsuppdraget ger
förutsättningar för att snabbt kunna börja arbeta eller studera och insatserna vänder sig till de
som fått uppehållstillstånd och är mellan 20 och 64 år. Även ensamkommande unga mellan 18
och 19 år har rätt till etableringsinsatserna. Etableringsuppdraget sträcker sig över en två års
period (Arbetsförmedling.se, 2016).

I samverkan med berörda kommuner, myndigheter och organisationer upprättar
Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlända en etableringsplan som vanligtvis
omfattar aktiviteter på heltid. Samhällsorientering och SFI är då obligatoriska eftersom de
anses vara en nyckel in i det svenska samhället (Arbetsförmedling.se, 2016).
Arbetsförmedlingen tar beslut gällande etableringsersättningen som sedan försäkringskassan
betalar ut (Intervju 3).

Karlstads Kommun
Den 1 mars 2016 infördes en lagstiftning som innebär att alla Sveriges kommuner måste ta
emot flyktingar, vilket innebär att kommunerna måste ta emot de ensamkommande ungdomar
de anvisas (Karlstad.se2, 2016). Kommunen ansvarar för nyanlända invandrare och
ensamkommande barn- och unga. De har hela ansvaret för ungdomar som kommer utan
vårdnadshavare tills dem får uppehållstillstånd. Karlstads kommun har även
anläggningsboenden som Migrationsverket ansvarar för samt tillfälliga evakueringsboenden
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som används i väntan på anläggningsboenden (Karlstad.se2, 2016).

I Karlstads kommun är det avdelningen för nyanlända som arbetar med mottagandet av
flyktingar. Den består av fyra enheter som arbetar med ensamkommande, boenden och
myndighet och stöd (Intervju 1). Kommunen har även ansvar för att ge asylsökande barn
möjligheten till skolgång likt alla andra barn i Sverige, det gäller såväl grundskola som
gymnasiet, även om ingen skolplikt råder. Kommunen är också ansvariga för stödinsatser
enligt socialtjänstlagen (Karlstad.se3, 2016). Om något barn far illa så är det socialtjänstlagen
som träder i kraft och alltså kommunens ansvar (Intervju 1).

Landstinget
Landstinget ska erbjuda alla som vistas i länet hälso- och sjukvård samt tandvård vid behov.
Enligt lag har vuxna asylsökande rätt till akut och nödvändig vård och tandvård, vilket
innebär en begränsad rätt till vård. Deras rättigheter innefattar hälsoundersökningar, akut och
nödvändig vård, förlossningsvård, mödravård, preventivmedelsrådgivning samt vård vid
abort. Barn och ungdomar upp till 18 år har rätt till all hälso- och sjukvård och ska så snabbt
som möjligt in i BVC-programmet. De har också rätt till all tandvård till och med det år de
fyller 19 (Intervju 2).

När en asylsökande kommer till Sverige är det Landstingets ansvar att erbjuda en
hälsoundersökning. Undersökningen består av ett hälsosamtal och blodprover för att i ett
tidigt skede upptäcka om personen bär på någon smittsam sjukdom (Intervju 2). Inom
Landstingets organisation finns ett verksamhetsområde kallat ”Asyl och flyktinghälsa”.
Arbetet är till stor del inriktat mot just hälsoundersökningar men består även av en mindre
administrativ del. Landstinget är också ute på boenden och informerar om den svenska hälsooch sjukvården samt var man kan vända sig om man behöver hjälp, detta för att skapa en ökad
trygghet hos de asylsökande (Intervju 2).

Länsstyrelsens
Länsstyrelsens uppdrag handlar främst om mottagandet av nyanlända. Det handlar också om
att främja samordning och samverkan genom att sprida information gällande arbetet med
mottagning och etablering. De arbetar även för en god beredskap gällande mottagandet och
introduktionen av nyanlända i länet (Länsstyrelsen.se1, 2016). Länsstyrelse tar fram de
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kommun-tal som reglerar hur många nyanlända varje kommun måste ta emot. Utifrån de länstal som arbetsförmedlingen tar fram ska länsstyrelsen, utifrån länets förutsättningar, fördela ut
kommun-talen och skriva överenskommelser. Det görs i samråd med
kommunstyrelseordförandena i respektive kommun (Intervju 4).

Länsstyrelsen har även ett särskilt ansvar gällande ensamkommande barn och ungdomar. Det
är Länsstyrelsen som förhandlar med kommunen och Migrationsverket gällande hur många
platser en kommun ska tillhandahålla för asylsökande barn, utifrån barnets ålder och kön
(Länsstyrelsen.se2, 2016). Länsstyrelsen anordnar även nätverksträffar med kommunerna i
länet och träffar kommunpolitikerna för att föra ut statens budskap i länet. Efter höstens
situation har Länsstyrelsen också tilldelats ett uppdrag gällande organiserad sysselsättning för
asylsökande (Intervju 4).

Migrationsverket
Migrationsverket hanterar ansökningar från människor som vill ha svenskt medborgarskap
eller vill bo, besöka, eller söka skydd i Sverige. De uppdrag som Migrationsverket får
kommer från riksdag och regering. De erbjuder asylsökande boende och pengar i väntan på
besked i sitt asylärende, om tillstånd att stanna beviljats betalar Migrationsverket en statlig
ersättning till Landsting och kommuner. Skulle det bli avslag på en ansökan arbetar de med att
få den berörda att lämna Sverige och ansvarar då för att utvisningen sker på ett värdigt sätt
(Migrationsverket.se, 1 & 2, 2016). Migrationsverket arbetar processinriktat och vill genom
det underlätta ansökningsprocessen för asylsökande (Intervju 5).

Nyligen fick Migrationsverket tillbaka ett nygammalt uppdraget gällande organiserad
sysselsättning. Uppdraget syftar till att få fler i sysselsättning och skapa en mer värdefull
väntan för de asylsökande. Asylsökande ska erbjudas organiserad sysselsättning där
migrationsverket är finansiärer men organiserar andra aktörer att utföra aktiviteterna (Intervju
5).
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3. Teoretisk referensram
Nedan presenteras undersökningens teoretiska referensram. Först redogörs för
undersökningens centrala begrepp och teorier. De begrepp och teorier som valts ut anser vi är
de mest centrala i vår undersökning och i det forskningsområde vi valt att studera. Vi har valt
ut den definition av begreppet som vi anser stämmer bäst överens med hur vi valt att förhålla
oss till begreppet i vår undersökning. Efter undersökningens centrala begrepp presenteras
övergripande organisationsteori, då vi i undersökningen valt att utgå från ett
organiseringsperspektiv. Slutligen presenteras tidigare forskning inom fältet, där vi valt att
framförallt utgå ifrån två forskningsartiklar vilka vi anser mycket relevanta för vår forskning.
Dessa kommer även att användas i analysen av forskningsresultaten.

3.1 Centrala begrepp
Asyl - ”Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är
flykting enligt utlänningslagen” (Karlstad.se, 2016).
Asylsökande - ”En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som
ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol”
(Uppdragpsykiskhalsa.se, 2016)

Ensamkommande barn - ”Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till
Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare” (Karlstad.se, 2016).

Flykting - ”Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av
flyktingskäl, enligt Genèvekonventionen” (Uppdragpsykiskhalsa.se, 2016).

Nyanländ - ”Med begreppet nyanländ avses vanligen en person med flyktingbakgrund som
har uppehållstillstånd. Vanligen räknas man som nyanländ i 24 månader” (Karlstad.se,
2016).

Integration -” Process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan
process. Termen används bl.a. om processer genom vilka ett samhälle bildas” (NE.se, 2016).
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”Integration är i dagens Sverige ett begrepp som uppträder i många olika sammanhang.
Begreppet används ofta för att rubricera den process genom vilka personer med annat etniskt
ursprung än den svenska bli delaktiga i samhället. ” (Länsstyrelsen.se, 2016).

Mottagning - ”Med begreppet avses mottagandet av nyanlända flyktingar och andra
skyddsbehövande i en kommun. De flyktingar som inte ordnar boende på egen hand tas emot i
kommuner efter frivilliga överenskommelser mellan kommunen och länsstyrelsen.”
(Regeringskansliet, 2015).

3.2 Organisationsteori
En organisations struktur behövs någon gång omarbetas på grund av yttre eller inre
förändringar och det är viktigt att komma ihåg att olika organisationer måste behandlas
därefter, olika organisationer kräver olika omstruktureringarna. Oavsett är omstrukturering en
tids- och resurskrävande process där inte slutresultatet kan garanteras. Vanligtvis börjar
organisationer omstrukturera när de står inför möjligheter eller problem som tvingar dem att
reagera. Det kan handla om att omgivningen förändras, organisationen växer eller att
ledarskapet förändras (Bolman & Deal, 2012).

Förändra och omorganisera
När en organisation vill förändras eller förbättras är omorganisering eller omstrukturering
såväl ett effektivt som riskfyllt verktyg. Kortsiktigt skapar det många gånger förvirring,
motstånd och en minskad effekt. Det långsiktiga resultatet är beroende av hur den nya
strukturen hanterar omstruktureringen. När till exempel ansvarsområden inte tilldelas är det
lätt att viktiga frågor glöms bort, samtidigt som det är slöseri med resurser när roller och
uppgifter går i varandra, det kan också leda till konflikter (Bolman & Deal, 2012).

Det hör inte till vanligheterna att problemen är väldefinierade och har en tydlig lösning, de är
snarare strukturella dilemman där enkla lösningar inte finns. Förändring leder ofta till att
osäkerhet gällande arbetsuppgifter, ansvarsområden och beslutsrätten. Det är därför viktigt att
hantera dessa problem och de strukturella frågor som uppstår, det krävs åtgärder för att
anpassa sig till den nya strukturen. Det kan handlar om att omfördela arbetssysslor och
därmed anpassa arbetsbelastningen, men också om att hitta en balans gällande
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arbetsbeskrivningar och förväntningar (Bolman & Deal, 2012).

Vad som är stabilitet och förändring i en organisation kan vara vad som helst. Det kan handla
om efterfrågan, tillgång till arbetskraft, lagar och regler, samtidigt som en organisations
förändringsförmåga kan variera över tid. Det är viktigt att en organisation förhåller sig till de
förändringar som sker, om det inte görs eller om förändringen misslyckas kan organisationens
framtid vara oviss. Det är också viktigt att inte göra förändringar för ofta då det är väldigt
kostsamt för organisationer (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2006).

Hur förändring i sociala system går till är en omdiskuterad fråga med flera perspektiv och
teorier. Modeller som förklarar förändringens hur och varför är många och planerad
förändring och förändring som tillfällighet är två av dem. Planerad förändring äger rum när ett
problem är identifierat och det finns idéer om hur det ska lösas som sedan tillämpas.
Förändringen i organisationer sker när människor vill uppnå ett något nytt, något som också
kräver vissa intentioner, syften och mål. Förändring som tillfällighet handlar istället om
resultatet av tillfälligheter. Det behöver alltså inte handla om utveckling, intentioner eller
någon maktkamp. Förändring sker istället när människor tillfälligt möts och delar ideér eller
problem som bör lösas med varandra. Hur förbindelsen mellan problem och lösning kommer
se ut är beroende av vilka som mötts, samt hur och var de möttes. Lösningen baseras alltså på
den aktuella tidpunkten (Jacobsen, 2008).

De förändringar som organisationer genomgår är mer eller mindre grundliga. Förändringar
kan vara radikala men också bara gälla små justeringar. Enligt ”det punkterade
jämviktsperspektivet” kan organisationer i perioder kan vara stabila och starka och
förändringarna endast karaktäriseras av finjusteringar, något som sedan kan övergå till stora
omfattade förändringar. Under långa perioder utvecklas organisationer sakta och det handlar
då främst om att hitta en balans. Sedan kan organisationen hastigt och oväntat möta nya
utmaningar. Det kan handla om något osannolikt i form av terrorism men också om sabotage,
teknologiska genombrott eller dramatiska omvandlingar i politiken. För att en anpassning till
de nya förhållande ska ske måste organisationen genomföra effektfulla förändringar
(Jacobsen, 2008).
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Arbetskraft
När företag och organisationer använder sig av tidsbegränsade anställningar och inhyrd
personal visar det på att en större flexibilitet krävs. Organisationerna styr personalstyrkan
utefter efterfrågan. Vid hög arbetsbelastning kan personal anställas på tidsbegränsade kontrakt
eller hyras in (Berglund & Schedin, 2009). När arbetsbelastningen sjunker kan organisationen
styra arbetskraften genom att inte förlänga kontrakt eller säga upp dem och minska på
personalstyrkan. Av tidsbegränsade anställningar är behovsanställda den mest extrema formen
då anställningen inte innebär någon uppsägningstid. Att vara flexibel kan upplevas som
någonting positivt och tilltalande och det är därför centralt att tydliggöra vem som upplever
flexibiliteten (Berglund & Schedin, 2009).

Skillnaden på en fast anställning och tidsbegränsad anställning grundas framförallt i de skilda
arbetsvillkoren. Vilken inställning tidsbegränsade anställda har till anställningsformen
påverkats av arbetsmarknaden och deras anställningsbarhet, eftersom det är upplevelsen av
osäkerhet som anses vara mer central än anställningsformen. I en litteraturöversikt visar
Graaf-Zijl (ref. Berglund & Schedin, 2009) skillnader i möjligheter till kompetensutveckling i
olika anställningsformer då tidsbegränsade anställningar har sämre förutsättningar än fast
anställda. Studier visar även att det finns skillnader mellan olika typer av tidsbegränsade
anställningar och de bör därför inte betraktas som en enhetlig grupp (Berglund & Schedin,
2009).

Att delta på arbetsmarknaden är väldigt viktigt för att nå en framgångsrik integrationsprocess.
Genom det kan ekonomiska marginalisering motverkas och individen kan ta del av de
ekonomiska förmåner som följer av ett lönearbete. Ett arbete skapar ekonomiska resurser,
sociala kontakter och främjar deltagandet i civilsamhället (Berglund & Schedin, 2009).
Deltagandet på arbetsmarknaden är lägre hos utrikesfödda än andra och arbetslösheten är
många gånger två till tre gånger så hög i jämförelse med inrikes födda. Det är också mer
vanligt att utrikesfödda har arbeten som är tidsbegränsade och sämre anställningsförhållanden
än andra. Det leder till konsekvenser i form av sämre tillgång till socialförsäkringssystem,
karriärmöjligheter och en ökad risk för att hamna utanför arbetsmarknaden. Inkomst och
arbete påverkar även hälsa, levnadsstandard och politiskt deltagande (Berglund & Schedin,
2009).
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3.3 Tidigare forskning inom fältet
Utifrån den flyktingsituation som råder i värden idag är det oerhört viktigt att stärka upp och
utöka forskning inom migrationsområdet, framförallt med fokus på flyktingar. Vad som
betraktas som migrationsforskning är dock inte helt självklart. Tydligt är dock att intresset för
att forska kring migration och flyktingar har ökat de senaste åren. Detta kan förstås med
bakgrund i att dessa frågor blivit mer prioriterade inom den politiska agendan. Runt om i
världen ökar intresset för flyktingfrågor och diskuteras allt mer såväl inom universiteten som
på forskningskonferenser (Righard & Spång, 2016).

Historiskt sett går forskning om migration och flyktingar att spåra långt tillbaka i tiden.
Utifrån den flyktingsituation som uppkom i anknytning till de två världskrigen i Europa
skapades ett behov kring att studera dessa typer av frågor. Framförallt låg fokus på att
undersöka på vilket sätt internationella organisationer och stater bäst kunde hantera och lösa
det så kallade ”flyktingproblemet” i Europa (Righard & Spång, 2016). Efter kalla krigets slut
förstärktes flyktingstudier som forskningsområde ytterligare. Detta på grund av det växande
behovet av att studera och hantera den tilltagande flyktingmigrationen från syd till nord. Viss
kritik har dock riktats mot att flyktingstudier som forskningsområde uppkom i syfte att
hantera ”flyktingproblemet” i det globala och mottagande nord. Perspektiv från det globala
syd har på så sätt uteslutits. Många forskare menar därav att perspektiv från syd måste ges
betydligt mer plats i forskning om migration och flyktingar (Righard & Spång, 2016).

Forskningen om migration och flyktingar är i regel flerdisciplinär och utgår alltså från en
mängd olika teoretiska perspektiv. Detta bör ses som en mycket värdefull och central resurs
för forskningen i sig. Under de senaste åren har som tidigare nämnts intresset för att studera
migrations- och flykting området ökat. Även om forskningen inom migrationsområdet i
Sverige innefattar en mängd olika perspektiv och förhållningssätt finns ett antal centrala
frågor som framförallt format diskussionen och utvecklingen (Righard & Spång, 2016).
Exempelvis är representationen av migration i media en central fråga som studerats flitigt de
senaste åren. Forskare har bland annat undersökt hur personer med invandrarbakgrund
framställs och beskrivs i den offentliga debatten och i olika typer av media (Righard & Spång,
2016).

Utöver detta har det forskats kring en mängd centrala frågor, nedan följer ett antal exempel:
De papperslösas situation med särskilt fokus på hälsa och deras rättigheter, asylprocessen
14

inriktat på barnens situation, integrationspolitiken, arbetsmarknadsintegrationen, migration
och flyktingars mentala hälsa samt migration med ett särskilt fokus på skola och utbildning.
Utmärkande är att den svenska forskningen inom migrationsområdet framförallt är
koncentrerad kring migrationen till Europa och då främst till Sverige. Utöver detta finns även
forskning som jämför migrationen till Sverige med migrationen till andra länder inom Europa
(Righard & Spång, 2016).

Utifrån den litteraturgenomgång som utförts vid undersökningens start har vi valt ut två
forskningsartiklar som presenteras översiktligt nedan och kommer att användas i analysen av
forskningsresultaten.

3.3.1 Svenskt kommunalt flyktingmottagande
Abdul Kadhim (2000) skriver i sin avhandling ”Svenskt kommunalt flyktingmottagande:
politik och implementering.” om hur det kommunala flyktingmottagandet bör ses som en
oerhört viktig del av flyktingars introduktion och förutsättning till integration i samhällslivet.
Kadhim (2000) beskriver hur flyktingmottagandets verksamhet och hur den organiseras, sätter
ramarna för flyktingars integrationsprocess. Syftet med avhandlingen är därför att belysa delar
av flyktingmottagandets organisatoriska, politiska samt funktionella aspekter. Flyktingars
situation beskrivs ha försämrats allt sedan 1980-talet, samtidigt som segregationen ökat allt
mer i samhället. I avhandlingen framhålls att invandringspolitiken inte enbart kan bedömas
utifrån dess egen struktur, processer samt målsättningar. Istället finns en rad olika
politikområden som inverkar på invandringspolitikens förutsättningar, vilka också är viktiga
att ta hänsyn till. Även samhällsutvecklingen i stort beskrivs som väsentlig för
invandringspolitikens inriktning, förutsättningar, tillämpning samt resultat (Kadhim, 2000).

Flyktingmottagandet i Sverige bygger på en överenskommelse och en samverkan mellan stat
och kommun. Staten tillskrivs det övergripande ekonomiska ansvaret gällande mottagandet
och kommunerna ansvarar för den mer konkreta tillämpningen och genomförandet av
mottagningsinsatserna. Dagens flyktingmottagande beskrivs ha utvecklats och organiserats i
en tid kännetecknad av stora ekonomiska och politiska förändringar (Kadhim, 2000).
Kadhims (2000) avhandling bygger på tre studier som genomförts under åren: 1994, 1996 och
1999. Syftet har varit att undersöka vilken inverkan organisatoriska, politiska, professionella
och ekonomiska faktorer haft på det svenska flyktingmottagandets verksamhet.
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Kadhim (2000) lyfter frågan gällande vilken inverkan flyktingmottagandets organisatoriska
förändringar haft och framhåller att tolkningar av flyktingmottagandets lagar och föreskrifter
ofta anpassats till de förhållanden som råder lokalt. Det har gjort att tillämpningen utformats
utifrån specifika ekonomiska, organisatoriska och politiska förutsättningar, snarare än utifrån
lagstiftningens ursprungliga syfte. Genom studien önskar Kadhim (2000) utifrån ett kritiskt
perspektiv, belysa invandrarpolitikens lokala implementering. Detta med ett teoretiskt
perspektiv grundat i implementeringsteori inom sociologisk, politisk och politologisk
forskning (Kadhim, 2000).

Kadhim (2000) fastslår i sin avhandling att de mest problematiska faktorerna inom det
kommunala flyktingmottagandet är att: dess politiska hantering är mycket diffus, att det lokala
engagemanget i frågan ofta är svagt, att resurserna man tilldelats ofta varierar och är instabila,
att samverkan och samordning mellan aktörer aktiva i frågan inte är tillräckligt utvecklad, att
omorganiseringar i lokala verksamheter ofta inte är så framgångsrika i praktiken som önskat
samt att målgruppen flyktingar haft mycket begränsade möjligheter att själva påverka
mottagandets utformning och utveckling (Kadhim, 2000).

Invandringspolitiken kommer enligt Kadhim (2000) även i framtiden vara något av det mest
diskuterade men också känsligaste frågorna i samhället. Allt eftersom Sveriges
befolkningsstruktur förändras och allt fler invandrar till Sverige, skapas nya politiska,
ekonomiska och sociala utmaningar (Kadhim, 2000).

För att utveckla det kommunala flyktingmottagandet och göra det mer ändamålsenligt
framhåller Kadhim (2000) ett antal åtgärder han anser krävs för att lyckas med detta. Först
och främst bör likriktning och kategorisering motverkas, individen måste stå i centrum och en
och samma mall bör inte tillämpas på samtliga. Istället bör insatserna anpassas utifrån
individens specifika behov, förutsättningar, kompetenser, bakgrund och motivation. För det
andra bör samverkan och samordning vara ledord i arbetet. Inte bara mellan staten, kommuner
och andra myndigheter som är aktiva i frågan, utan också en utökad samverkan mellan dessa
aktörer och flyktingen själv. Såväl samordning som målmedvetenhet och helhetssynen på
flyktingfrågan bör enligt Kadhim skärpas. För det tredje måste man även arbeta för att stärka
det politiska engagemanget i frågan, såväl som den politiska kontrollen samt metoderna för
uppföljning. Viktigt är också menar Kadhim (2000) att beakta rasialieringens,
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diskrimineringens och segregationens förekomst och konsekvenser, samt att aktivt arbeta för
att motverka dessa (Kadhim, 2000).

3.3.2 Styrning av lokala integrationsprogram
Martin Qvist (2012) beskriver i sin avhandling ”Styrning av lokala integrationsprogram:
Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet” hur
debatten gällande flyktingmottagande och integrationspolitik allt mer kännetecknas av en
argumentation kring att de insatser som görs för nyanlända är alltför ”passiverande”
och ”omhändertagande”. De insatser som görs beskrivs ha en inlåsande effekt och misslyckas
med att snabbt få in de nyanlända i arbete för att kunna bryta deras bidragsberoende. I
debatten förespråkas ofta ett alternativ med fokus på arbetslinjen och individens eget ansvar.
Begrepp som ”självförsörjning”, ”egenmakt”, ”individualisering” och ”aktivering” blir allt
mer betonade (Qvist, 2012).

Martin Qvist (2012) försöker i sin avhandling skapa en utökad förståelse kring den dynamik
som ligger bakom förändring och stabilitet i det svenska introduktions och
flyktingmottagandet. Detta menar Qvist grundar sig i förmågan hos den svenska staten att
styra och implementera politiska beslut i en så pass komplex och gränsöverskridande fråga
som flyktingfrågan (Qvist, 2012).

Dagens styrning av flyktingmottagandets utformning beskrivs framförallt baserats på
samverkan, dialog, förhandling och kunskapsspridning, istället för en auktoritära styrmedel.
Qvist (2012) framhåller att denna typ av styrning inom förvaltningsforskning benämns
som ”governance”, vilket syftar till en utveckling som grundar sig i att stater i större
utsträckning använder sig av icke-tvingande styrmedel baserade på exempelvis nätverk och
partnerskap. Syftet med Qvists avhandling är utifrån detta att utveckla kunskapen kring de
processer ”governance” skapar. Det görs genom att undersöka den inverkan denna typ av
styrning kan ha på organisationer och olika typer av introduktionsprogram på lokal nivå inom
det svenska flyktingmottagandet (Qvist, 2012).

Då nyanlända inte går att beskriva som en homogen kategori beskrivs de individualiserande
åtgärder som förespråkas inom det svenska introduktions och flyktingmottagandet bli något
problematiska. De insatser som görs består bland annat av SFI (svenska för invandrare), hjälp
att finna bostad, samhällsinformation, praktikplatser och validering av betyg och erfarenheter
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(Qvist, 2012). Det är omöjligt för endast en myndighet att besitta all nödvändig kunskap inom
alla dessa områden. Därav har samverkan blivit ett av de allra viktigaste ledorden i
utvecklingen av det svenska introduktions och flyktingmottagandet. Samverkan skapar i detta
sammanhang en organisatorisk lösning gällande det behov som finns av anpassning och
flexibilitet i frågan, genom att olika aktörer tillför sina specifika kompetenser och resurser
(Qvist, 2012).

Utifrån den icke-tvingande styrning som dominerat i svenskt flyktingmottagande har
förhandlingssystemet gällande fördelning av mottagande, erbjudit en legitim politisk lösning
för fördelningen av mottagandet lokalt. Qvist (2012) beskriver hur både förhandlingssystemet
och överenskommelsestrategin inom svenskt flyktingmottagande kan liknas med
institutionella processer. Styrande aktörer verkar inom dessa för att skapa ett tryck på
förändring och en förmåga agera utifrån yttre normer och förväntningar hos de lokala
organisationerna (Qvist, 2012). Den norm som dominerar i det svenska förhandlingssystemet
beskrivs vara normen gällande ”solidaritet och ansvarsdelning mellan kommunerna”, vilken
de statliga myndigheterna verkat för att implementera och upprätthålla. Bryter man mot
normen riskerar man att få mycket negativ publicitet och även stigmatiseras, vilket bevarar
den sociala kontrollen mellan kommunerna (Qvist, 2012).

Qvist (2012) sammanfattar sina slutsatser i avhandlingen och lyfter fram att den icketvingande styrningen försvårar implementeringen av extern styrning på lokal nivå. Detta då
det finns en diskrepans mellan denna typ av styrning och dominerande professionella normer i
samhället. Qvists tolkning tydliggör också avvikelsen mellan målsättningarna för introduktion
och flyktingmottagande på statlig central nivå och den lokala verksamhetens utformning.
Qvist fastslår att arbetslinjens principer gällande parallella insatser, valmöjlighet, eget ansvar
och samverkan är så pass allmänt hållna att de inte erbjuder någon djupgående vägledning
gällande hur insatserna bör utarbetas, därav bör detta föras upp till kritisk diskussion. Genom
att omfördela delar av mottagningsprogrammet och inkorporera dem i den mer allmänna
utbildnings, arbetsmarknads- och socialpolitiken skulle dock behovet av samordning i
mottagandet kunna minska, menar Qvist (Qvist, 2012).

Slutligen framhåller avhandlingens resultat att ett antal möjliga vägar finns för att
vidareutveckla styrningen i det svenska introduktions och flyktingmottagandet. Ett alternativ
beskrivs vara att utveckla styrningen på lokal nivå mot en alltmer regelstyrd modell. Utöver
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detta framhålls också vikten av att inkludera de nyanländas eget perspektiv och deras åsikter
gällande de insatser som de tagit del av under mottagandet och introduktionen. Om även dessa
röster, som inte representerats tidigare, inkluderas i diskussionen skulle detta kunna utveckla
styrning på lokal nivå. Lokal problematik skulle kunna lyftas fram och generera kritiska
diskussioner gällande insatsernas utformning (Qvist, 2012).
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4. Metod
Nedan kommer undersökningens metodologiska beslut att presenteras. En diskussion förs
kring undersökningens genomförande, urval, datainsamlingsmetod, databearbetning, etiska
överväganden, validitet och reliabilitet samt vår roll i forskningen.

4.1 Genomförande
Denna uppsats grundar sig på fem olika intervjuer som gjorts med sex informanter som
arbetar inom olika statliga och kommunala organisationer inom Karlstad kommun. Från
början var vår tanke att enbart fokusera på Karlstad kommuns arbete med mottagning och
integration, då utifrån den nya avdelningen som skapats: ”Avdelningen för nyanlända”. Under
vår intervju med de två informanterna från Karlstad kommun insåg vi dock ganska snabbt att
detta inte skulle bli möjligt att genomföra. Informanterna var tydliga med att deras
arbetsbelastning inom avdelningen var för hög för att fler informanter skulle kunna ta sig tid
för ytterligare intervjuer. Vi fick då tänka om och valde att fokusera på ytterligare fyra olika
aktörer som alla är involverade i arbetet med mottagning och integrering av flyktingar i
Karlstad kommun. Vi tog kontakt med dem via mejl och telefon för att fråga om de var
intresserade av att delta i vår undersökning. Samtliga informanter som vi tog kontakt med
inom de olika organisationerna tackade ja till att delta i en intervju.

Under intervjun med Karlstad kommun deltog två informanter som båda hade ett
samordnande ansvar inom kommunens arbete med mottagning och integration av flyktingar.
Under övriga fyra intervjuer har endast en person som är involverad i organisationens
mottagnings- och integrationsarbete deltagit. Alla intervjuer har utförts på respektive
organisations huvudkontor. Vi har utfört tre av intervjuerna i par och två av dem har vi utfört
själva. Intervjuguider har utformats till samtliga intervjuer. För att kunna ställa relevanta
följdfrågor under intervjuerna har vi innan varje intervju läst på om respektive organisations
arbete på deras hemsida. Alla intervjuguider har utgått från en grundmall med ett antal frågor
vi ställt till samtliga organisationer. Vi har också utformat ett antal intervjufrågor som riktat
sig mer specifikt mot organisationernas arbete. Samtliga intervjuer har efter samtycke spelats
in och därefter transkriberas i sin helhet.

Därefter har vi genomfört en öppen och fokuserad kodning på samtliga
intervjutranskriberingar i syfte att finna mönster i materialet. Materialet har bearbetats ett
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flertal gånger för att slutligen mynna ut i fyra olika kategorier vi valt att fokusera på i vår
resultatredovisning. Vi har även fått tagit del av ett antal policy dokument samt uppföljningar
som gjorts kring respektive organisations arbete. En litteratur genomgång har också utförts för
att studera tidigare forskning inom ämnet flyktingmottagning och integration, vilket
presenterats i kapitlet ”tidigare forskning” ovan.

4.2 Urval
Vid kvalitativa studier styrs urvalet ofta av studiens syfte och omständigheter som tid och
kostnader. Beroende på vad som ska undersökas kan urvalet komma att variera. Ett mindre
antal intervjuer är ofta att föredra eftersom många intervjuer genererar en mängd material som
kan bli ohanterligt och då riskeras viktiga och intressanta detaljer att missas. Kvalitén är det
viktigaste och det är därför att föredra ett fåtal väl genomförda intervjuer framför fler sämre
intervjuer (Trost, 2005).

Vid kvalitativa studier är ett varierat urval ofta positivt. Inom vissa riktlinjer ska urvalet vara
heterogent, alltså inom den bestämda homogeniteten ska urvalen vara heterogent och där i
hitta variationer (Trost, 2005). Urvalet i denna kvalitativa undersökning består av sex olika
informanter som alla är involverade i arbetet med mottagning och integration inom respektive
organisation. De fem olika statliga och kommunala organisationer vi valt att ta med i
undersökningen är som vi tidigare nämnt: Migrationsverket, Karlstad kommun,
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen samt Landstinget. Vi valde tillsammans ut de
organisationer vi ansåg var mest intressanta att ha med i studien utifrån undersökningens
syfte.

Det är dock viktigt att komma ihåg att de berörda individerna i urvalet inte kan representera
hela populationen, vilket gör att antalet uttalanden eller antalet som utgör ett mönster är
ointressant i kvalitativa sammanhang. Det centrala är att ett mönster har identifierats, oavsett
antalet (Trost, 2005). Informanterna i vår studie är som vi tidigare nämnt högst insatta i frågor
gällande mottagning och integration inom de olika organisationerna. Vi anser det dock viktigt
att poängtera att de inte på något sätt kan representera organisationerna i sig. Fokus har varit
på att försöka hitta intressant mönster utifrån de beskrivningar och uttalanden som gjorts
under våra intervjuer.
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Vid kvalitativa undersökningar kan det förekomma att forskare använder sig av ett riktat
urval. Det görs för att anpassa urvalet efter studiens syfte och de frågeställningar som
utformats. Har forskaren en tydlig bild av ämnet denne vill studera och vilka informanter som
innehar mest kunskap och erfarenhet inom det aktuella forskningsområdet, kan med fördel ett
riktat urval användas (Denscombe, 2009). Utifrån den kunskap vi tillägnat oss via
myndigheternas hemsida, valde vi tillsammans ut de organisationer och informanter vi ansåg
framförallt verkade vara involverade i arbetet med mottagning och integrering av flyktingar i
Karlstad kommun. Genom ett riktat urval hoppades vi på att fånga informanter som hade
mycket kunskap inom ämnet och som varit involverade i arbete under en längre tid. Vår
förhoppning var även att de skulle kunna återge en bild av organisationernas hantering av
höstens extrema flyktingsituation.

Utifrån organisationernas hemsida har vi fått fram kontaktuppgifter till de personer som är
involverade i arbetet med mottagning och integration. Vi har sedan ringt eller mejlat personen
och berättat om vad vi läser, att vi skriver vår C-uppsats och kort om undersökningens syfte.
Informanterna har vi sedan tillfrågats om de vill ställa upp på en intervju och tillsammans har
vi bokat in tid och plats för samtliga intervjuer. En av informanterna har vi blivit
rekommenderad att ta kontakt med utifrån en bekant som arbetar inom samma myndighet.

De svar och den information vi fått från de sex informanterna är självklart inte generaliserbara
utifrån hela den organisation informanterna arbetar inom. Vi kan alltså inte uttala oss om
organisationerna i sin helhet utan utgår endast från respektive informants perspektiv. Dessa
perspektiv anser vi dock vara intressanta att framhålla. Det handlar om åsikter om och
upplevelser av mottagning och integrationsarbetet i Karlstad kommun, utifrån informanter
som alla är mycket involverade i frågan.

4.3 Datainsamlingsmetod
Intervjuundersökning
Vi har valt att utföra en kvalitativ intervjuundersökning då vi ansåg det vara en passande
metod för att nå den typ av information vi var intresserade av i undersökningen. Med hjälp av
den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren, genom informanternas synvinkel,
skapa förståelse för det aktuella ämnet. Samtidigt strävar forskaren efter att skapa en innebörd
av informanternas kunskap och uppenbara deras värld. Forskningsintervjun kan liknas vid ett
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professionellt samtal där det handlar om att skapa kunskap utifrån samtal från det vardagliga
livet (Kvale & Brinnkman, 2009).
Förhållningssättet i en kvalitativ forskningsstudie är objektivt och varje situation ska av
forskaren betraktas som om den vore ny. Studier av kvalitativt slag kännetecknas ofta av en
närhet till det problem som undersöks, en närhet mellan forskaren och informanten och en
öppen interaktion däremellan. Det är en anpassningsbar forskningsmetod som grundas i en
successiv framväxt där fenomen upptäcks och förtydligas. Därav fördjupas även
frågeställningarna allteftersom och forskaren försöker skapa en helhetsförståelse för
fenomenet (Olsson & Sörensen, 2011).

Vi har valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Denna typ av intervju kännetecknas
av att ett antal grundläggande frågor. För att öka förståelsen ytterligare kan forskaren även
välja att följa upp informantens svar med passande följdfrågor. Intervjun är alltså strukturerad
i den mening att forskaren valt ut området som behandlas under intervjun och utifrån det har
forskaren formulerat ett antal frågor som berör området. Då forskaren formulerat
intervjuguiden enbart utifrån sig själv kan det till viss del begränsa informantens möjlighet att
framhålla sitt perspektiv. Ofta är den semi-strukturerade intervjun starkt deduktiv och
forskaren utgår vanligen från en intervjuguide bestående av konkreta frågor (Aspers, 2011).

I vår undersökning har samtliga intervjuguider bestått av ett antal mer övergripande frågor om
mottagning och integrationsarbetet. Varje intervjuguide har även innehållit mer specifika
frågor utifrån organisationernas arbete. Dessa frågor har framförallt utformats med hjälp av
information från organisationernas hemsidor. Intervjuguiderna har bestått av 16-20 frågor,
beroende på hur mycket information vi hitta om deras arbete på respektive hemsida.
Intervjuerna har varierat mellan 45-70 minuter, vilket beror på att informanterna har kunnat
avsätta olika mycket tid. Innan varje intervju har vi presenterat oss, vad vi läser, berättat om
syftet med undersökningen samt vad den ska användas till. Vi har också frågat informanterna
om vi får lov att spela in intervjuerna.

4.4 Databearbetning
Transkribering
Det finns en mängd olika kvalitativa insamlingsmetoder, exempel på dessa är intervjuer,
fallstudier, fokusgrupper samt observationer. Oavsett insamlingsmetod krävs en transkription
23

av materialet. Detta innebär att forskaren ordagrant skriver ned materialet, inklusive alla
ickeverbala uttryck som förmedlats (Olsson & Sörensen, 2011).

Det är viktigt att understryka att det vid transkription sker en selektion och en bearbetning av
materialet som ursprungligen var talade ord. Något nytt konstrueras alltså genom transkription
som inte kan liknas med det ursprungliga talet, det ska istället ses som en utvald
representation av det som tidigare sagts (Olsson & Sörensen, 2011). De val som görs gällande
transkribering samt konsekvenserna som följer av dessa val är alltså mycket betydelsefulla för
den slutliga tolkningen, vilket är viktigt att som forskare ha i åtanke (Olsson & Sörensen,
2011).

Att sortera och ordna sitt material
Det är viktigt att skapa ordning i den empiri som samlats in vid en undersökning, detta för att
göra materialet överskådligt. Forskaren måste aktivt skapa denna ordning utifrån den teori och
de begrepp som valts som utgångspunkt i sin undersökning (Ahrne & Svensson, 2015).
Genom att läsa materialet gång på gång och samtidigt dela upp och ordna materialet, kan en
viss överblick skapas. Vid analys av materialet bör forskaren dock eftersträva att bryta upp
den mest naturliga och förväntade sortering av materialet, detta för att ha en chans att
upptäcka någonting nytt (Ahrne & Svensson, 2015).

Vi har bearbetat vårt material genom att först transkriberat samtliga intervjuer. Därefter har vi
båda läst intervjuerna upprepade gånger för att skapa översikt av materialet. Ambitionen var
från början att vi båda skulle koda samtliga intervjuer för att sedan jämföra de koder och
kategorier som vi bildat. Detta gjordes på den första intervjun med Karlstad kommun men
därefter insåg vi att detta skulle ta allt för lång tid. Så på grund av tidsaspekten valde vi därför
att koda två intervjuer var och kategorisera dem. Därefter jämförde vi tillsammans samtliga
intervjuer och de koder och kategorier som skapats för att finna mönster i materialet, samt
finna det som stack ut i materialet och bröt mönstret.

Kodning
Kodning är en metod för bearbetning och analys av material. Viktigt vid kodning är att
forskaren umgås mycket intimt med sitt material, läser och bearbetar det rad för rad samt
antecknar kommentarer i textens marginal (Ahrne & Svensson, 2015). Vid de första
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genomläsningarna av materialet bör forskaren spontant kommentera texten, utan någon vidare
tanke på till helheten, alltså en öppen kodning. Även om öppenhet och spontanitet eftersträvas
vid öppna kodningen bör det understrykas att forskarens teoretiska grund alltid har en viss
inverkan på processen (Ahrne & Svensson, 2015).

Allteftersom materialet bearbetas vidtar sedan den mer fokuserade kodningen. Under den
fokuserade kodningen försöker forskaren att sortera in de koder som konstruerats i olika
kategorier eller teman, dessa är i sin tur tänkta att klargöra det mönster som upptäckts i
materialet. Den fokuserade kodningen kännetecknas av ett alltmer begränsat vokabulär, vissa
fynd som återkommer samt att ett mönster sakta med säkert börjar urskiljas i materialet
(Ahrne & Svensson, 2015).

Att en kod återkommer ett flertal gånger i materialet innebär dock inte automatiskt att
forskaren bör lyfta fram detta. Det kan vara minst lika intressant att lyfta fram de mer
ovanliga koderna, vilka sticker ut i kontrast till det mönster som upptäckts i materialet.
Huvudsaken är att forskaren med respekt tar sig an materialet, samt låter sin förståelse för det
undersökta fenomenet disciplineras och tämjas av empirin (Ahrne & Svensson, 2015).
Att vissa begrepp och teorier betonas vid analys av ett material styrs ofta av forskarens
teoretiska perspektiv, vilket inte behöver vara ett problem i sig. Så länge forskaren försäkrar
sig om att de begrepp och teorier som används vid analys faktiskt har fäste i materialet kan
forskarens teoretiska perspektiv vara en värdefull resurs. Fokus bör vid bearbetning och
sortering av ett material framförallt ligga på att selektivt skildra och representera materialet på
ett rättvisande sätt (Ahrne & Svensson, 2015).

När vi påbörjade analysen av det material vi samlat in genomförde vi till att börja med en
öppen kodning. Här bearbetades intervjutranskriberingarna rad för rad och under tiden
antecknades kommentarer och nyckelord i textens marginal. Ambitionen har varit att ta sig an
materialet på ett spontant sätt och med ett öppet sinne. Utifrån det har vi antecknat de
nyckelord vi upplevt som de mest betydelsefulla och intressanta i materialet. Trots att vår
målsättning varit att ta oss an materialet med ett öppet sinne har vi främst utgått från ett
organiseringsperspektiv för att upptäcka intressant fynd i materialet.

Under kodningen har vi delvis använt oss av in-vivo-koder, vilka redan finns i texten samt
konstruerat egna nyckelord som vi menar sammanfattar delar av texten på ett bra sätt. De
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nyckelord vi själva konstruerat innefattar mestadels vardagliga begrepp men också ett antal
sociologiska begrepp. För att säkerställa att vi inte missat viktiga aspekter i texten samt för att
upptäcka ytterligare nyckelord, har intervjuutskrifterna bearbetats ett flertal gånger. När
samtliga nyckelord sammanställts och texten bearbetats väl, klippte vi isär samtliga
intervjuutskrifter för att inleda en mer fokuserad kodning av materialet. De olika
textsegmenten med tillhörande koder har då sammanfogats i olika teman utifrån de likheter
och skillnader som framkommit i materialet. Utifrån dessa likheter och skillnader som
observerats i materialet konstruerades slutligen fyra olika teman som vi kommer att utgå ifrån
vid redovisning av undersökningens resultat: ”Arbetet med mottagning och integrering av
flyktingar”, ”Upplevelser av höstens flyktingsituation”, ”Samverkan” och ”Framtid”.

4.5 Etiska överväganden
Forskning är central och nödvändigt för att utveckling ska ske på såväl på samhälls- som
individnivå. Eftersom forskning kan komma att påverka samhället är det extra viktigt att ta
hänsyn till etiska riktlinjer inom forskning. Etik handlar om mer än bara regler och lagar, det
kan även handla om att skapa en medvetenhet och en diskussion gällande hur ett handlande
bör ske. (Vetenskapsrådet, 2002).

Det ställs även krav på forskning. Forskningskravet handlar dels om det krav samhället och
medborgarna ställt på att forskning ska bedrivas, att den ska hålla en hög kvalitet och beröra
centrala frågor och dels fördjupa och utveckla kunskap och förbättra metoder.
Utgångspunkten för de etiska övervägandena är individskyddskravet. Det berör kravet på att
samhällsmedlemmar ska ha rätt till skydd från obefogad inblick i deras privatliv och att de
inte utsätts för kränkningar eller fysisk och psykisk skada (Vetenskapsrådet, 2002).
Forskningskravet och individskyddskravet måste alltid ställas mot varandra. Innan arbetet
med undersökningen drar igång måste forskaren ställa den kunskap som förväntas utvinnas
mot eventuella risker och konsekvenser som finns för de som deltar i studien
(Vetenskapsrådet, 2002).

Individskyddskravet kan i sin tur sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav varav alla består av
ytterligare ett antal regler. Kraven benämns som samtyckeskravet, konfidentialitetskravet,
informationskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven kan fungera som en
grund för det etiska protokollet och det är viktigt att under alla stadier i undersökningen ta
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hänsyn till de etiska riktlinjerna då etiska problem förekommer i alla stadier (Kvale &
Brinkmann, 2009). Nedan presenteras respektive krav och vad vi gjort för att tillgodose dem i
vår undersökning.

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna i undersökningen om
studiens syfte. De ska även informeras om de villkor som finns för deltagande och vilken
uppgift de har i själva undersökningen. Det är också centralt att framföra att det är frivilligt att
delta, samt att deras medverkan kan avbryts när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Inför varje
intervju presenterade vi oss själva och vad vi var intresserade av. Eftersom flyktingfrågan är
komplex ansåg vi det viktigt att lyfta fram vårt fokus, detta för att skapa större förståelse för
vårt arbete och för att förbereda informanten på vad intervjun skulle beröra. Vi presenterade
också studiens övergripande syfte, framhöll att deltagandet var frivilligt och när som helst
kunde avbrytas. Varje informant tillfrågades också huruvida det var okej att vi spelade in
intervjuerna eller inte.
Samtyckeskravet är centralt och syftar till att deltagarna i en undersökningar har rätt att
bestämma över sitt deltagande. De som medverkar i undersökningen kan själva bestämma
villkoren för deltagande och deras medverkan ska kunna brytas utan konsekvenser.
Deltagarna får inte exponeras för påtryckningen eller någon form av påverkan, oavsett om de
deltar i studien eller väljer att avbryta (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna i studien har
kontaktats en gång via mejl eller telefon. För att tillgodose samtyckeskravet har våra
informanter fått välja tid, dag och plats för intervjuerna. De har själv bestämt den tid de vill
avsätta och vi har rättat oss efter var och ens villkor. I den inledande presentationen av oss
själva och studiens syfte informerades alla deltagare om vad materialet skulle användas till
och på vilken nivå undersökningen gjordes.
Konfidentialitetskravet berör frågor om sekretess och handlar om att ge alla som deltar i
undersökningen en försäkran om konfidentialitet i högsta mån, att förvaring av
personuppgifter sker så att obehöriga inte kan ta del av dem. Information om personer som
medverkar i undersökningen som på något sätt kan identifieras ska framföras så att andra inte
kan identifiera dem. Trots denna försiktighetsåtgärd kan identifiering av enskilda individer
ske. Det är något forskaren bör reflektera över i sitt övervägande gällande förväntad
kunskapsvinning och negativa konsekvenser för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Att
deltagarna i studien skulle vara anonyma var ingenting som diskuterades eftersom våra
informanter deltog som en representant från de olika organisationerna. På grund av deras
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yrkesroll och position skulle deras uttalanden kunna identifieras och kopplas samman med
personen ifråga. Vi har dock valt att hålla dem anonyma i den utsträckning det är möjligt och
presenterar ingen känslig information som kan identifieras.
Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen i undersökningen bara får användas
i det ändamål som forskningen syftar till. De uppgifter som samlats in får inte lånas ut i
ickevetenskapliga syften, men kan dock utlånas till forskare som kan identifiera sig med de
skyldigheter som finns gentemot de ursprungliga deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Den
information som vi samlat in kommer endast att användas till vår undersökning och syftar inte
till något annat än det.

4.6 Validitet och Reliabilitet
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” hur de
valt att omtolka de traditionella reliabilitet och validitet begreppen genom att omformulera
dem så att de blir relevanta och lämpliga även för kunskapsproduktionen vid
intervjuforskning.

Reliabilitet syftar traditionellt till forskningsresultatens tillförlitlighet och kopplas ofta
samman med i vilken utsträckning resultatet skulle kunna reproduceras av en annan forskare,
vid en annan tidpunkt. Det handlar även om huruvida informanternas svar förändras under
intervjun samt om informanten skulle ge samma svar till skilda intervjuare (Kvale &
Brinkmann, 2009).

En intervjuundersöknings reliabilitet diskuteras ofta i samband med förekomsten av ledande
frågor, vilket kan vara problematiskt då det kan påverka informantens svar. Reliabiliteten i en
intervjuundersökning är också kopplat till diskussionen gällande att olika forskare kan tolka,
sortera, koda och kategorisera ett och samma material på helt olika sätt. Det är önskvärt att
uppnå en så hög reliabilitet som möjligt men samtidigt viktigt att inte lägga för stor vikt vid
det. Det kan i slutändan motverka forskarens kreativitet och forskningens variationsrikedom
(Kvale & Brinkmann, 2009).
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För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i vår undersökning har vi under intervjuerna
försökt att helt undvika ledande frågor. På grund av att vi haft en relativt liten förförståelse för
ämnet anser vi inte att ledande frågor har varit svårt att undvika. Vi har istället koncentrerat
oss på öppna frågor i syfte att öppna upp och skapa en större förståelse för ämnet. Vi valde
också medvetet att endast presentera studiens övergripande syfte för att undvika en viss
inriktning på intervjuerna och därmed riskera att intressant och värdefull information inte
framkommer. Att vi är två som tillsammans genomfört undersökningen anser vi vara positivt,
speciellt i bearbetningen av materialet. Båda har tagit del av allt material och tillsammans har
vi sedan tolkat, sorterat, kodat och kategoriserat materialet vilket gett oss chans att diskutera
och jämföra våra tolkningar, och därmed skapat en bredare förståelse.

Validitet syftar traditionellt till forskningsresultatens giltighet, hur väl ett yttrande speglar
sanningen samt dess styrka och riktighet. En slutsats ska exempelvis vara välgrundad i sina
antaganden och ett argument ska vara hållbart, övertygande och försvarbart. Inom
samhällsvetenskapen har validitet ofta likställts med frågan om forskningen verkligen mäter
vad som avsetts att mäta (Kvale & Brinkmann, 2009). Ses detta ur ett bredare perspektiv kan
validiteten istället sägas handla om i vilken utsträckning en forskningsmetod: ”undersöker
vad den är avsedd att undersöka”(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264).

Validering ska genomsyra alla delar av forskningsprocessen och den är beroende av en mängd
saker. Det handlar om hur välgrundade de teoretiska antagandena i undersökningen är, hur väl
intervjumetoderna och intervjudesignen lämpar sig för undersökningens syfte, intervjuernas
kvalitet samt i vilken mån informanternas uttalanden är tillförlitliga. Det handlar också om en
korrekt översättning och utskrift av det muntliga talet, tolkningarnas logik och hållbarhet samt
huruvida den slutliga rapporten på ett rättfärdigt sätt speglar undersökningens huvudsakliga
resultat (Kvale & Brinkmann, 2009).

Vi har från start tagit hänsyn till validiteten för att nå en så hög trovärdighet som möjligt.
Genom tidigare forskning och de aktuella hemsidorna kunde vi hämta information och fakta
som varit till hjälp i utformningen av de teoretiska utgångspunkter vi valt för undersökningen,
vilket också förankrade dem i verkligheten. Undersökningens metod påverkas till stor del av
studiens syfte och för att kunna besvara syftet och skapa förståelse ansåg vi kvalitativa
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intervjuer vara mest lämpligt.

Vi har också fokuserat på ett få antal intervjuer med hög kvalité istället för ett stort antal
mindre bra intervjuer. Med godkännande av informanterna har intervjuerna spelats in och
sedan transkriberats noggrant. I tolkningen av materialet och i arbetet med analysen har vi
slutligen i så hög utsträckning som möjligt varit objektiva och låtit informanternas uttalanden
få tala för sig själva.

Vi menar också att det är viktigt att framhålla att resultatet av undersökningen sannolikt skulle
förändras om den upprepades. Flyktingsituationen är en unik situation som är aktuell idag och
stora förändringar kan ske snabbt i samhället, minnen förändras över tid och är inte statiska,
de kan till och med glömmas bort. Intervjuerna genomfördes i ett läge då organisationerna
precis börjat få kontroll på situationen och deras upplevelser av höstens situation kan tänkas
vara välbevarade vilket gav oss en god inblick. Det är även möjligt att informanternas svar
kan ha påverkats av oss som studenter, någon med större inblick i ämnet eller i en annan
position kanske skulle få helt andra svar än vi har fått.

4.7 Vår roll i forskningen
Forskarens roll och dess integritet påverkar kvalitén på den vetenskapliga kunskapen som
utvinns och hållbarheten i de etiska beslut som tas. Under en intervju erhålls kunskap främst
genom forskaren och forskarens integritet är därför central under en intervju. Under intervjun
kan kunskap om etiska riktlinjer och teorier samt värdefrågor vara till hjälp. Men det är ändå
forskarens integritet i form av kunskap, erfarenhet och ärlighet som är avgörande (Kvale &
Brinnkman, 2009). Den kunskap, erfarenhet och de föreställningar som forskaren har för det
ämne som ska undersökas kallas förförståelse. Det är viktigt att forskaren tillkännager sina
personliga erfarenhet som kan komma att påverka undersökningen eftersom de inte får
komma att påverka eller överskugga objektiviteten i tolkningen av resultatet. (Olsson &
Sörensen, 2011).

Vår förförståelse för ämnet var inledningsvis väldigt liten, vilket faktiskt var en av
anledningarna till att vi valde det aktuella ämnet. Den relation vi haft till flyktingfrågan är
genom olika formera av media och det har då framförallt handlat om mediernas framställning
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av flyktingarnas situation. På grund av vår okunskap och bristen på personliga erfarenheter
inom ämnet gjordes inledningsvis en genomgång av hur det svenska samhället arbetar med
mottagning och integrering av flyktingar, vilka aktörer som gör vad och vilket ansvar de olika
organisationerna har. Vi använde oss framförallt av hemsidor men också av tidigare forskning
på ämnet. Det var tidskrävande men nödvändigt och har varit till stor hjälp för oss i olika
delar av undersökningen, bland annat i valet av organisationer, i utformningen av
intervjuguider och inte minst under intervjuerna.

Även om vi inte haft någon direkt personlig erfarenhet av ämnet så bär vi med oss personliga
åsikter och vissa känslor inför ämnet, framförallt gällande flyktingarnas öden. Utmaningen
har legat i att hålla fokus på rätt sida, alltså förhålla oss till de olika informanternas
beskrivningar och upplevelser av arbetet och inte till ett flyktingperspektiv. Objektiviteten i
såväl intervjuer som i tolkningen av resultatet har därför inte överskuggats av våra personliga
erfarenheter.
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5. Resultat och analys
Nedan presenteras undersökningens resultat som analyseras utifrån bland annat
organisationsteori samt tidigare forskning inom fältet. Vi har i vår resultatredovisning valt att
utgå ifrån de fyra olika teman som konstruerats efter kodning av materialet. Först och främst
presenteras och diskuteras informanternas upplevelser av höstens flykting situation. Därefter
diskuteras samverkan mellan olika aktörer inom kommunen. Slutligen presenteras
informanternas tankar kring framtiden gällande arbetet med mottagning och integrering av
flyktingar i kommunen. Den fjärde kategorin som berör organisationernas arbete är inkluderat
i samtliga av resultatredovisningens teman.

5.1 Upplevelser av höstens flyktingsituation
Höstens extrema flyktingsituation har påverkat organisationerna i vår undersökning på olika
sätt. För Karlstad kommun har det inneburit ett utökat uppdrag i form av ett ansvar för
asylsökande, något som inte funnits tidigare. Flyktingsituationen har också enligt våra
informanter ställt krav på en större personalstyrka, en bredare och mer samlad organisation
där strukturen är tydlig (Intervju 1). För att hantera situationen har de gått ifrån en
organisation bestående av en enhet med tillhörande chef och medarbetarna som varit
utplacerade och uppdelade (Intervju 1). På grund av flyktingsituationen gjordes en
omorganisering som resulterade i en ny avdelning. Den består av fyra enheter som arbetar
med ensamkommande, boenden samt myndighet och stöd. ”Det small ju verkligen bara till i
höstas och kom, ja alltså jag vet inte hur många hundra procent fler det kom mot vad som
skulle komma.. Så det sa bara pang helt enkelt, och då såg man också att det var ohållbart för
en enhetschef att hålla i det” (Intervju 1).

Citatet ovan ger en beskrivning av en reaktion på omgivningen. Den snabba ökningen av
flyktingar kunde inte hanteras av den ”gamla” organisationen utan en omstrukturering
krävdes. På grund av yttre och inre förändringar behöver strukturen i en organisation någon
gång förändras och alla organisationer kräver då olika omstruktureringar. Anledningarna till
omstruktureringen handlar ofta om möjligheter eller problem som ställer krav på en reaktion,
som förändringar i omgivningen (Bolman & Deal, 2012).

Informanterna från Karlstad kommun beskriver hur en yttre förändring har påverkat dem och
ställt krav på en reaktion. På liknande sätt beskriver Landstingets informant nedan hur
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Landstingets också har utökat sina resurser. Det handlar då främst om asylsköterskor såväl
inom slutenvård och öppenvård. Men de har inte utökat personalen i samma takt som
befolkningen ökat. Hon framhåller att det är en brist på BVC läkare vilket har gjort det svårt
att få in alla barn i ordinarie program (Intervju 2). Hon framhåller också att trycket på
hälsoundersökningar har ökat i och med höstens situation vilket har medfört en högre
arbetsbelastning för asylsjuksköterskorna som utför hälsoundersökningar: ”Asylsköterskor
tror jag vi kan minska och sen tror jag vi kan avlasta dem genom att använda administratörer
till vissa av deras arbetsuppgifter och då kan man samla de resurserna på ett helt annat sätt”
(Intervju 2).

Citatet illustrerar en ansträngd situation där det handlar om att ta tillvara på de resurser som
finns. Varje resurs är viktig och när behovet inte är akut i en del av organisationen, fördelas
arbetskraften till de delar som är under press. Vår tolkning är att den förändring som gjorts
möjligtvis inte har varit tillräcklig. Det handlar om knappa resurser som nu när läget beskrivs
vara under kontroll, kan omfördelas och täppa igen de brister som uppstått, kanske på grund
av arbetsbrist.

Storleken på en organisationsförändring kan variera, det kan handla om radikala förändringar
eller bara små justeringar, därmed är förändringarna mer eller mindre grundliga (Jacobsen,
2008). Citaten och beskrivningarna ovan är exempel på hur förändringar i en organisation kan
skilja sig åt. Ännu en typ av förändring beskrivs av migrationsverkets informant som
framhåller att de anställt mer personal för att hantera den ökade flyktingströmmen. Det
framgår dock att arbetet är precis detsamma men att personalstyrkan ökat. ”Det har ju varit
väldigt mycket jobb för enhetschefen att hantera alla de här rekryteringarna som gjorts. Men
hon har löst det och nu är vi liksom över på andra sidan” (Intervju 5).

Vår tolkning av det är att migrationsverket inte behövt göra någon större förändring i
dagsläget. Det har snarare handlat om en ökad arbetskraft för att kunna utföra det vardagliga
arbetet. Det skulle kunna betyda att migrationsverkets förändring inte har varit av samma
storlek som andra organisationer. Ett annat bra exempel på hur storleken på organisationernas
förändring skiljer sig åt är Arbetsförmedlingen. Vår informant menar att de inte påverkats
märkbart av höstens situation. I dagsläget har organisationen i Karlstad inte blivit påverkad,
men det framgår att vissa områden i Sverige drabbats av en drastisk ökning där
personalstyrkan inte varit tillräcklig. ”Men det beror ju på, dom områden jag pratar om är ju
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områden där det fanns gott om lägenheter, och det har vi ju inte haft här” (Intervju 3).

Med citatens hjälp vill vi visa på hur det är möjligt att se hur organisationernas förändringar är
av olika storlekar. Karlstad kommun tvingades till ett snabbt och relativt omfattande
förändringsarbete på grund av situationen i världen. Samtidigt som Landstinget och
Migrationsverket rekryterat personal i den mån det varit möjligt och där med utökat
verksamheten. Hur de använt sig av arbetskraften verkar dock skilja sig åt.

Stabilitet och förändring i en organisation kan handla om tillgång på arbetskraft, regler och
lagar eller efterfrågan (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2006). Att organisationernas
förändringsarbete har sett olika ut kan förstås genom efterfrågan. Karlstad kommun
bevittnade bland annat en akut efterfrågan på bostäder vilket krävde ett snabbt handlade och
ökade tillgångar, medan arbetsförmedlingen inte upplevt någon ökat efterfråga ännu då deras
arbete och ansvar träder in först senare i processen. Även om de omorganiseringarna som
beskrivs till viss del skiljer sig åt, tolkar vi det som att de gjorts av samma anledning. I vår
undersökning är det möjligt att se hur ”problem” och förändringar i omgivningen har tvingat
fram en reaktion hos organisationerna för att kunna hantera situationen. Det blir tydligt hur
organisationen har påverkats på olika sätt beroende på var i processen deras ansvar ligger.

Många av informanterna i undersökningen beskriver höstens flyktingsituation som en extremt
stor ansträngning och prövning, både för organisationen och för de anställda som gjort sitt
yttersta och pressat sig maximalt för att kunna hantera situationen på bästa sätt. En av våra två
informanter på Karlstad kommun beskriver höstens situation som en prövning för de anställda
inom Karlstad kommun: ”Det är ett läge där människor har pressat sig och gjort sitt yttersta
på ett sätt som är otroligt unikt och roligt att man kan det i en organisation. Men som
organisation är det också viktigt nu att man på personalsidan tar hand om personalen för att
det här är människor som har jobbar jättehårt, och gör fortfarande det.” (Intervju 1).
De anställda beskrivs ha fullt upp och svårt att hinna med sin arbetsuppgifter. Det råder
fortfarande en underbemanning och ansträngningen för socialtjänsten är
extrem: ”socialsekreterarna är glada om dom hinner ta fikarast kan jag säga” (Intervju 1).

Även vår informant från Länsstyrelsen beskriver hur viktig varje resurs som arbetade inom
frågorna var under höstens situation: ”Om alla är friska och alla mår bra och ingenting
händer och man kan jobba minst åtta timmar per dag så funkar det ju, men så fort en faller
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bort en på ett eller annat sätt då går vi på knäna.” (Intervju 4).

Det är möjligt att tolka det som att varje resurs som arbetat med frågorna har varit väldigt
värdefull under höstens situation. Det har även gjort situationen väldigt skör då mycket press
och ansvar lagts på varje personson som varit och är involverad i arbetet med mottagning och
integrering. Samtidigt har det också ställt höga krav på personalen som arbetat under extrema
förutsättningar. Ett förändringsarbete är såväl effektivt som riskfyllt och för många gånger
med sig motstånd, förvirring och en minskad effekt på kort sikt. Hur det fungerar på långsikt
är beroende av hur den nya förändringen hanteras, som hur ansvarsområden och
arbetsuppgifter fördelas (Bolman & Deal, 2012). Den ansträngda situationen som beskrivs
kan förstås genom ett tidsperspektiv. Eftersom det uppstod en akut situation under hösten
2015 är förändringsarbetet idag fortfarande relativt nytt och det är möjligt att tro att nya
rutiner och arbetssätt fortfarande inte är självklara vilket kan påverka bland annat arbetsmiljön
likt Karlstad kommuns informanter beskriver i citatet ovan.

5.2 Samverkan mellan aktörer
Utifrån den extrema flyktingsituation som uppkom under hösten 2015 beskriver alla
informanter att många aktörer inom Karlstad kommun hanterat situationen genom en utökad
samverkan med andra viktiga aktörer inom flyktingområdet. Av Karlstad kommuns
informanter beskrivs framförallt Arbetsförmedlingen, Kommunen, Länsstyrelsen,
Migrationsverket, Landstinget, Försäkringskassan, MSB, Polisen, Räddningstjänsten samt
frivillighetsorganisationer ha samverkat för att på bästa möjliga sätt hantera den uppkomna
situationen.

Informanten från Länsstyrelsen beskriver hur de ständigt samverkar med andra aktörer inom
flyktingfrågan: ”Ja hela tiden! Det är väldigt sällan vi gör någonting själva... Och det är ofta
Länsstyrelsen som har den uppgiften att samverka med andra, så det är vi som samlar, det är
därför vi har de här nätverken. Så på de här nätverksträffarna samlas ju alla kommuner och
sedan bjuder vi in migrationsverket, arbetsförmedlingen, landstinget och andra aktörer som
är viktiga just där och då…”(Intervju 4).

I citatet blir det tydligt att samverkan är något som prioriterats inom kommunen.
Länsstyrelsen beskrivs även ha haft en samordnande roll under hösten då de anordnat
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nätverksträffar för att samla aktiva aktörer inom flyktingfrågan (Intervju 4).
Martin Qvist (2012) beskriver i sin avhandling ”Styrning av lokala integrationsprogram” hur
samverkan varit det som betonats inom svenskt flyktingmottagande under de senaste åren.
Samverkan möjliggör den flexibilitet och förmåga att anpassa sig som krävs inom systemet
för introduktion och mottagande. Genom samverkan skapas förutsättningar för ett
individanpassat mottagande där samtliga aktörer aktiva inom fråga kan tillföra sin kompetens
(Qvist, 2012).

Idén om partnerskap och samverkan inom svensk flyktingmottagning tydliggör en ambition
om en flexibel förvaltning med förmågan att anpassa sig och sitt serviceutbud utefter den
rådande omgivningen. Med utgångspunkt i omgivningen och den lokala kontexten utformas
genom samverkan organisatoriska lösningar för att möta ställda krav (Qvist, 2012).
Samtliga informanter vi intervjuat beskriver hur en samverkan med andra organisationer i
frågan varit nyckeln till att situationen i Karlstad hanterats så pass bra. Samtliga informanter
verkar också tycka att samverkan mellan olika samhällsaktörer fungerat väldigt bra, med vissa
undantag. Informanten från Landstinget uttrycker en önskan om ett bättre samarbete med
Migrationsverket: ”Den samverkan den önskar vi skulle vara mycket bättre! För dem har ju
inte tid att mötas, nu ska vi ha ett möte på måndag nästa vecka med dom, så jag hoppas att vi
ska kunna etablera en bättre samverkan med den myndigheten.” (Intervju 2).

Informanten från Arbetsförmedlingen uttrycker däremot en annan bild av samarbetet med
Migrationsverket: ”Det har varit så fantastiskt, dom har ju haft så fruktansvärt mycket att
göra.. vi brukar ha möten och såhär tidigare med det har dom inte haft tid med, men dom
svarar ju alltid på mejl och håller i kontakter och sådär så jag känner att dom gör absolut det
dom kan!” (Intervju 3).

Vi tolkar det som att informanterna överlag tycker att samverkan i kommunen fungerat väldigt
bra men att tidsbristen, som gör att man inte har tid att mötas, skapar en upplevelse av
frustration hos vissa av informanterna. Även om förutsättningarna för samverkan inom
svenskt flyktingmottagande enligt Qvist (2012) beskrivits vara relativt goda, har det trots allt
existerat en viss samordningsproblematik. På det lokala planet skiftas ofta fokus från den
praktiska problemlösningen inom kommunen, till problematiken gällande aktörernas
förutsättningar att komma överens kring själva samverkansformerna och deras utformning
(Qvist, 2012).
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Även Abdul Kadhim (2000) framhåller den viktiga roll som samverkan och samordning av
insatser och resurser spelat inom flyktingmottagandet i Sverige. Kadhim (2000) beskriver hur
flyktingmottagandet, för att bli en lyckad verksamhet, kräver en samordning och en
samverkan mellan samtliga berörda myndigheter och organisationer. Respektive aktörs
uppgift och målsättning ska då samordnas inom en gemensam och mer helhetsbetonad
verksamhet.

Kadhim (2000) beskriver hur man inom det kommunala flyktingmottagandet i Sverige
utvecklat att antal olika strategier för samarbete och samverkan. Generellt sett har dessa
strategier grundat sig i relativt sporadiska interaktioner mellan olika organisationer, såväl
kommunala som statliga, vilka är aktiva inom flyktingfrågan. Vad som skapat viss
problematik är dock att de olika parterna ofta förväntar sig att övriga parter ska anamma och
rätta sig efter de målsättningar och krav organisationen själv formulerat. Det skapar
mångtydiga mål och försvårar implementeringen (Kadhim, 2000).

Informanten från Arbetsförmedlingen beskriver en viss problematik gällande samverkan
mellan stat och kommun och menar att även om olika kommunala aktörer har samma
övergripande uppdrag från staten så har man olika målsättningar. Informanten menar att
kortsiktiga lösningar för att nå en viss målsättning får styra allt för mycket (Intervju 3).
Istället önskar informanten en samverkan inom kommunen som bygger på långsiktighet och
ett mer strategiskt tänkande där man vågar att satsa för att få det utfall man önskat om några
år: ”Det funkar som det gör men vi sitter ju på olika regelverk, vi sitter på olika grejer och vi
skulle behöva tajta till det här. Stat och kommun känner jag så att uppdragen som vi har, vi
får samma uppdrag men vi kanske har lite olika mål och det kan ju vara jätte viktigt att veta.”
(Intervju 3).

Detta tolkar vi som att samverkan mellan stat och kommun samt mellan olika statliga aktörer
inom Karlstad kommun enligt informanten verkar fungera bra men att en viss
samordningsproblematik verkar finnas. Vi tolkar det som att informanten önskar en tätare
samverkan mellan olika aktörer i frågan och ett tydligare regelverk gällande uppdrag samt
målsättningar med verksamheten.
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Det svenska introduktion och flyktingmottagandet har som tidigare nämnts framförallt
kännetecknats av ett fokus på samverkan, dialog och förhandling. En avsaknad av auktoritära
styrmedel har varit tydlig. Qvist (2012) benämner detta som en form av governance styrning,
vilket innebär en form av styrning baserad på icke tvingande styrmedel. Qvist (2012)
framhåller dock även vad governance styrningen saknar. Det beskrivs vara en mer detaljerad
och specifik reglering och vägledning gällande hur komplexa frågor, så som flyktingfrågan,
ska hanteras på lokal nivå. Trots att ambitionen är att främja flexibilitet och
situationsanpassning kan detta istället skapa osäkerhet på lokal nivå, och en diskrepans mellan
de mål som formulerats på statlig nivå och den faktiska utformningen av verksamheten på
lokal nivå.

Qvist (2012) menar därav att de rådande principerna gällande samverkan och parallella
insatser inom svenskt flyktingmottagande brister när det gäller tillhandahållandet av
information och vägledning kring insatsernas utformning. Principerna gällande utformning av
insatser för flyktingmottagande blir alltför allmänna, vilket enligt Qvist (2012) skulle kunna
lösas genom införandet av en mer regelstyrd modell för styrning av insatsernas utformning på
lokal nivå (Qvist 2012).

Informanten från Länsstyrelsen beskriver vad hon anser måste förbättras för att utveckla
arbetet med mottagning och integrering av flyktingar inom kommunen: ”Ja vi måste bli bättre
på att samverka… och vi måste också på något sätt komma in i varandras nätverk för att
liksom få ihop uppdragen och ta del av varandras kompetens, kunna komma in i
samhällsplaneringen.” (Intervju 4).

Vi tolkar detta som att informanten önskar en utökad samverkan inom kommunen för att
sammanföra olika aktörers kompetens och tillsammans kunna fullfölja de uppdrag man fått
från statligt håll. Abdul Kadhim (2000) framhåller problematiken gällande det svenska
flyktingmottagandets brist på klara målsättningar och tydliga riktlinjer, vilket enligt Kadhim
är tydligt inom såväl de centralt beskrivna målsättningarna som de mer lokala. Fokus har
inom det svenska flyktingmottagandet legat på flexibilitet, detta för att skapa ett så stort
handlingsutrymme för kommunerna som möjligt i en så pass komplex och omfattande
verksamhet. Detta har dock enligt Kadhim (2000) resulterat i att verksamheten i många fall
blivit splittrad och oöverblickbar (Kadhim, 2000).

38

Denna diffusa styrning och de vaga målsättningar som det svenska flyktingmottagandet
kännetecknats av, skapar ofta konflikter både på central och lokal nivå (Kadhim, 2000).
Kadhim (2000) menar därav att tydligt formulerade lagar och målsättningar är en
förutsättning för en lyckad implementering av politiska beslut och för att kunna kontrollera
samt utvärdera dess resultat (Kadhim, 2000). Risken finns att vaga beslut i slutändan leder till
en misslyckad implementering. Det är vanligt att tolkningar av lagar och mål görs och att
lokala initiativ som i grunden inte alls stämmer överens med de centralt fattade politiska
besluten tas. Det leder i sin tur till att dessa beslut töms på deras ursprungliga innebörd
(Kadhim, 2000).

Många av informanterna framhåller också att en samverkan mellan de olika myndigheterna
och organisationerna i kommunen är oerhört viktigt. Detta för att snabbt kunna kartlägga vilka
kompetenser de nyanlända som kommer till Sverige har. De nyanlända ska så snabbt som
möjligt börja lära sig svenska för att sedan kunna placeras ut på olika praktikplatser eller
liknande verksamhet, för att ta vara på all den kompetens som finns inom gruppen.
Informanten från Landstinget beskriver hur pass viktig en god samverkan med
arbetsförmedlingen är för dem: ”Det är viktigt för att om det finns hälso- och sjukvårds
personal ute bland de asylsökande så vill ju vi att de ska komma in i vår organisation så fort
som möjligt! Så då behöver vi skapa praktikplatser och det kan de få via migrationsverket
medan de fortfarande är asylsökande, men de kan också få det om de har fått
uppehållstillstånd, då kan de få det när de läser svenska för invandrare så kan de få praktik
hos oss om vi kan handleda.” (Intervju 2).

Citatet tydliggör att Landstingets informant ser de asylsökandes kompetenser som en viktig
resurs att stärka upp organisationen med. Samverkan beskrivs av informanten vara nyckeln till
att snabbt kunna kartlägga de nyanländas kompetenser och därefter skapa praktikplatser.
Under de senaste åren har integrationspolitiken lagt allt mer fokus på arbetslinjen och på att
skapa individualiserade åtgärder för nyanlända som kommer till Sverige. Begrepp som
individualisering, egenmakt, aktivering, eget ansvar och självförsörjning har betonats alltmer.
Det är dock inte helt okomplicerat att skapa individualiserade åtgärder för nyanlända (Qvist,
2012).

Inom integrationspolitiken är sammanhållning och inkludering centrala begrepp, men i
grunden handlar det även den ekonomiska produktiviteten, vilken bör ses som den
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huvudsakliga drivkraften. Genom detta blir begreppet inkludering direkt sammankopplat med
arbetsmarknaden, istället för en inkludering i samhället i sin helhet. Dock betonas ofta arbetet
som en viktig ingång till inkludering i samhället överlag (Qvist, 2012).

Även informanten från arbetsförmedlingen beskriver att många organisationer och
myndigheter just nu samordnar sina insatser för att kunna ta emot nyanlända praktikanter.
Som exempel nämner informanten Länsstyrelsen, Konsumentverket, Skatteverket samt sig
själva, då också Arbetsförmedlingen ska ta emot praktikanter (Intervju, 3). Informanten ser
väldigt positivt på denna utveckling och uttrycker sina förhoppningar gällande
praktikplatserna: ”Man kommer att plocka in dem som sagt och det är jätte spännande för vi
har ju personer som har bra kompetens och som skulle passa utmärkt på de ställena. Så att
har man tur så kan det ju vara våra framtida blivande medarbetare faktiskt.” (Intervju 3).

Detta tolkar vi som att informanterna ser de nyanländas kompetens som en tillgång, vilken
man bör ta tillvara på för att stärka det svenska samhället. Inom många yrkesområden i
Sverige råder personalbrist, exempelvis inom sjukvården, därav verkar många informanter se
detta som en chans att stärka upp och utveckla dessa yrkesområden med de nyanländas
kompetens.

Något som också är centralt inom integrationspolitiken är betoningen på deltagarnas eget
ansvar. Introduktionsprogrammet ska i grunden vara differentierat och erbjuda ett skräddarsytt
program anpassat till den unika individen och dennes förutsättningar, samt innefatta en mängd
olika valmöjligheter. Detta individanpassade program ska sedan formaliseras i
introduktionsplanen. Om individen inte följer denna plan, utan att ha legitima skäl, blir
ekonomiska sanktioner efterföljden (Qvist, 2012).

Qvist (2012) framhåller att de rådande insatserna inom arbetslinjen med fokus på individens
eget ansvar, är problematiska då de rymmer en mängd olösta målkonflikter. Qvist pekar
exempelvis ut avvägningen mellan språkutbildning i förhållande till arbetsmarknadsinsatser
som problematisk. Även den etiska problematiken gällande myndigheternas roll i förhållande
till individen lyfts fram. Det görs då en avvägning mellan tvång och frivillighet som sedan
problematiseras och kopplas som exempel till rätten till ersättning (Qvist, 2012). Enligt Qvist
förväntas introduktionen vara dels ett långsiktigt program för ökad sysselsättning bland
invandrare, samt en kortvarig insats då den annars kan resultera i stigmatisering istället för
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inkludering, vilket tydliggör en av de olösta målkonflikterna inom introduktionsprogrammet.

Informanten från Migrationsverket beskriver det nya uppdrag man fått gällande organiserad
sysselsättning för asylsökande. Genom detta hoppas man från statens sida skapa en mer
värdefull väntan för asylsökande och underlätta integreringsprocessen: ”Det är i alla fall att
vi ska ha fler personer i sysselsättning och vilken sysselsättning det sedan är det är inte helt
klart, men det kan vara svenska för invandrare... Sedan jobbar vi mycket med praktik, att få
folk ut i praktik hos olika företag och på så sätt få in en fot i samhället… Det här med
organiserad sysselsättning det handlar mer om att man ska få något gjort under tiden man är
här och inte bara sitta i en lägenhet och vänta.” (Intervju 5).

Citatet tydliggör att organiserad sysselsättning enligt informanten är ett uppdrag som syftar
till att på olika sätt sysselsätta asylsökande under sin väntan på beslut. Särskild vikt verkar
läggas vid språkutbildning och att skapa praktikplatser åt de asylsökande. Qvist (2012) menar
dock att sysselsättning i form av arbete endast kan ses som en del av de insatser som krävs på
den lokala nivån, andra viktiga insatser beskrivs exempelvis vara bostad, språk och
hälsoinsatser, samhällsinformation, involvering i samhället samt mer praktisk hjälp. För att
skapa ett välfungerande introduktionsprogram krävs enligt Qvist (2012) en fungerande
samverkan mellan alla dessa områden inom introduktionen. Därav poängteras vikten av att
lyfta upp samtliga av dessa insatser till kritisk diskussion (Qvist, 2012).

Informanten från Migrationsverket beskriver de kvalitetsuppföljningar som görs inom
myndigheten för att säkerställa att deras arbete med asylsökande håller en viss kvalité: ”Mm,
det görs inte här hos oss då, utan det gör centralt. Vi har en kvalitetsavdelning som jobbar
med de frågorna och en kommunikationsavdelning, så det görs. Och det görs olika
undersökningar, om man som svensk har koll på vad vi gör, det finns de som jobbar med de
här frågorna helt enkelt, att se att vi är rätt ute.” (Intervju 5).

I citatet visar på att en mängd olika undersökningar verkar utföras för att kontrollera kvalitén
på arbetet. Vi tolkar det som att Migrationsverket anser det viktigt att följa upp myndighetens
arbete för att försäkra sig om att de är på väg i rätt riktning. Dock framkommer det inte ifall
Migrationsverket genomför några specifika undersökningar gällande de upplevelser individer
som genomgått asylprocessen haft. De asylsökandes upplevelser och åsikter om
asylprocessens utformning skulle kunna vara viktiga för att utveckla Migrationsverkets arbete.
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Abdul Kadhim (2000) lyfter fram problematiken gällande flyktingars brist på delaktighet i de
beslut och den verksamhet som berör dem själva. Kadhim (2000) menar att
flyktingmottagandet måste innefatta en utökad samverkan mellan berörda organisationer och
flyktingen själv, framförallt under introduktionstiden. Insatserna bör utgå från individens egna
behov, förutsättningar och intressen. Flyktingar bör också involveras i beslutsprocesser och
medverka i de beslut som rör dem själva och deras framtid (Kadhim, 2000). Den svaga
position som flyktingar har såväl socialt, politiskt som ekonomiskt är en grundläggande faktor
till denna problematik gällande flyktingars medinflytande, samt de strukturer och arbetsrutiner
som dominerar inom berörda myndigheter. Kadhim (2000) fastslår att flyktingars involvering
och delaktighet i beslut gällande planering av deras framtid är grundläggande för en lyckad
integration i samhället i stort (Kadhim, 2000).

5.3 Framtid
Hur de olika organisationerna ser på framtiden skiljer sig åt. Majoriteten av informanterna
menar att höstens insatser framförallt bestått av kortsiktiga lösningar för att släcka bränder,
men att de idag upplever att det lugnat ner sig och att de sakta kan börja återgå till ett
normalläge. Vår informant från Landstinget beskriver hur vårdbehovet förändrats: ”I höstas
vad det en stor ansträngning, men nu har det ju lugnat ner sig! Fast vissa enheter är ju mer
drabbade än andra, i början var det liksom vårdcentraler, akuten och ambulanser och
infektion.. nu blir det liksom mera vardagsåkommor och en asylsökande tar ju längre tid
eftersom du behöver tolk, du kan inte kommunicera på samma sätt, de har inte samma sök
mönster, de kanske har helt annan oro och helt andra farhågor.” (Intervju 2).

Även vår informant på Länsstyrelsen beskriver hur läget sakta men säkert börjat återgå till det
normala: ”I höstas blev det väldigt snabbt och intensivt och nu är vi tillbaka till att vi kan
börja planera vår verksamhet igen, om man har tur så kanske man vet när man kommer till
jobbet vad man ska göra under dagen, det visste vi inte i höstas, allt gick så fort!” (Intervju
4).

Ett annat exempel är Migrationsverket som gjort nästan en fördubbling av personalstyrkan i
Karlstad. Enligt vår informant kommer även de försöka återgå till ett normalläge, detta på
grund av den nya lagstiftningen. ”..på det stora hela så är ju hela syftet med den här
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lagstiftningen att vi ska krympa ned organisationen, vi ska gå mot normalläget igen” (Intervju
5).

Även om höstens situation var akut och krävande börjar organisationerna få grepp om
situationen, trycket minskar och de kan börja återgå till ett normalläge. Antalet sökande till
Sverige minskar kraftigt vilket innebär att mottagningssystemet kommer minska. Samtidigt
blir troligen asylprövningssidan hårdare belastad då ansökningarna måste prövas flera gånger
(Intervju 5).

En tolkning av de ovan beskrivna situationerna kan vara att organisationerna tvingats handla
snabbt och tillfällig för att lösa en akut situation. Utan långsiktiga planer har de organiserat
arbetet utefter det behov som uppstod. Ett svårberäkneligt läge som har krävt stora resurser
men som idag är under kontroll och hanterbart. Organisationerna siktar nu på att återgå till ett
normalläge där kortsiktiga lösningar inte längre behövs.

Informanterna från Karlstad kommun menar däremot att kommunen inte kan återgå till det
läge som var innan. Situationen idag beskrivs ha lugnat sig, men det handlar inte om att
avveckla och återgå till det arbete som var innan hösten, snarare om att utnyttja situationen
och börja rusta för framtiden (Intervju 1). Dom är överens om att den nya avdelningen
kommer fortsätta växa och att den kommer utgöra en stor del av kommunen i framtiden.
Rekrytering och anställningar sker fortfarande kontinuerligt men hur mycket personalstyrkan
kommer öka vet dem inte idag. ”..när man ska rekrytera en mer fast anställningen så är det
en process som tar, ja men det kan ta en 7-8 månader innan man är klar.. Men jag tror nog att
man kommer nog i läget att man behöver utöka för varje år som går.. För sen kommer vi få
mer asylsökanden men vi kommer också att få dom här sekundära flyktingströmmarna som är
så otroligt svårt att veta hur dom kommer se ut.” (Intervju 1).

Vår tolkning är att även Karlstads Kommun påverkas av höstens situation likt de andra
organisationerna. Skillnaden är dock att informanterna från Karlstads kommun framhåller att
det inte ser någon möjlighet att idag minska på resurserna. Det handlar snarare om en fortsatt
ökning, att rusta för framtiden och stabilisera en utökad organisation. Som citatet ovan visar
ser informanterna en fortsatt ökning som är svår att beräkna. Vi menar att det kan tolkas som
att de i framtiden vill vara förberedda och försöker i största möjliga mån anpassa
organisationen till ett samhälle som håller på att förändras. De kan inte återgå till de
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förutsättningar som tidigare funnits utan måste ta ett ansvar för att tillgodose de behov som
förutses komma.

Tillfälliga anställningar indikerar ett större behov av flexibilitet. En organisations
personalstyrka är beroende av efterfrågan där tidsbegränsade anställningar kan användas som
en lösning vid hög arbetsbelastning och det är då möjligt att justera arbetskraften om
efterfrågan sjunker. En fast anställning skiljer sig från tidsbegränsade sett till arbetsvillkoren
och det är viktigt att poängtera för vem flexibiliteten är bra (Berglund & Schedin, 2009). Det
är möjligt att tänka sig att organisationer som stävar efter att återgå till ett normalläge
använder sig av tillfälliga anställningar. Eftersom det styrs av efterfrågan blir skillnaderna
mellan organisationerna tydliga. Då Karlstad kommuns informanter upplever en fortsatt
efterfrågan är det inget alternativ att återgår till ett normalläge. Det finns då anledning att tro
att de använder sig av längre anställningskontrakt. Som arbetsförmedlingens informant
framhåller har det inte varit någon ökad efterfrågan och där med inget behov av tillfälliga
anställningar. Däremot har informanterna från de andra organisationerna framhållit att det
strävar efter att återgå till ett normalläge, efterfrågan har alltså varierat och nu minskat, vilket
kräver en större flexibilitet.

De ovan beskrivna konsekvenserna skulle kunna beskrivas som direkta konsekvenser av ett
problem som de olika organisationerna hantera på olika sätt. Men höstens situation handlar
inte bara om direkta konsekvenser, det handlar även om långsiktiga. Arbetsförmedlingens
informant menar att utrikesfödda inom några år kommer utgöra en större andel arbetssökande
än beräknat. Redan idag är antalet större än beräknat. ”Reformen är ju utformad av en viss
andel, ett antal personer. Vi är redan över den gränsen som var tänkt från början, långtifrån.”
(Intervju 3).

Beskrivningen ovan kan tolkas som att arbetsmarknaden är svår att beräkna. Höstens stora
invandring till Sverige kommer med stor sannolikhet att påverka arbetsmarknaden på lång sikt
då ett betydlig större antal utrikesfödda ska in på arbetsmarknaden än tidigare. En
framgångsrik integrationsprocess på arbetsmarknaden är central och kan motverka ekonomisk
marginalisering och ge individen bättre förutsättningar genom ekonomiska resurser, sociala
kontakter och öka deltagandet i civilsamhället. Utrikesfödda deltar i lägre utsträckning på
arbetsmarknaden, får ofta smärre anställningsförhållanden och i större utsläckning
tidsbegränsade arbeten än inrikes födda (Berglund & Schedin, 2009).
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Att ta del av arbetsmarknaden är alltså av stor betydelse och det belyser vikten av att en
organisation som Arbetsförmedlingen anpassar sin organisation till det aktuella samhället och
de utmaningar som följer. Att stå utanför arbetsmarknaden kan få långsiktiga konsekvenser i
form av just ekonomisk och social marginalisering. Vilket bland annat skulle kunna leda till
stora kostnader istället för vinster för samhället.

Även migrationsverkets informant pratar om långsiktiga konsekvenser och det handlar då
framför allt om den nya lagstiftningen som är en effekt av den stora ökningen som varit. Från
1 juni 2016 får asylsökande inte längre bo kvar i Migrationsverkets boende och erhåller heller
ingen dagersättning om de fått ett återvändarbeslut och tidsfristen för att åka hem har gått ut
(Intervju 5).

Riksdagen har även presenterat en tillfällig begränsningslag där permanenta uppehållstillstånd
inte kommer vara möjlig. Istället kommer det röra sig om tillfälliga uppehållstillstånd som
sträcker sig över ett eller tre år. Beslut kommer inte baseras på samma grunder som tidigare
och rättigheten att få hit sina anhöriga kommer minska. ”Det här gör de för att minska antalet
som kommer till Sverige, så är det. Och det är en treårig lagstiftning det här, tillfälligt, så den
kan lyftas bort också igen efter tre år och den kan förlängas.” (Intervju 5).

De nya krav som ställs på Migrationsverket innebär en utökad kontakt med de personer som
söker uppehållstillstånd vilket långsiktigt innebär en större kostnad. Det är också möjligt att
tänka att det ställer krav på ett annat sätt att arbeta och att det i sin tur kräver en förändring för
personalen.

Länsstyrelsens framtid påverkas av huruvida dom får uppdraget att arbeta med asylsökande
eller inte. Uppdraget skulle innebära ett nytt arbete och en fördubbling av personalstyrkan,
något som skulle resultera i helt nya förutsättningar för arbetet. ”Det gör ju att man kan jobba
på ett helt annat sätt och då kan ju det här med att släcka bränder bli en väldigt liten del och
sen tänka mer långsiktigt och strategiskt, det kan bli ett annat arbetssätt än tidigare.”
(Intervju 4).

Ett ytterligare exempel på en långsiktig konsekvens är den lag som trädde i kraft 1 mars som
en effekt av den extrema flyktingsituationen. Den innebär att alla kommuner måste ta ett lika
45

stort ansvar gällande mottagandet av nyanlända. Lagen ställer krav på att alla kommuner
måste ta emot den kvot av människor som de tilldelats och förse dem med boende (Intervju
1). Detta för att fördela ansvaret mellan kommunerna och jämna ut den ojämna mottagningen.
Något som beskrivs som svårt och oberäkneligt: ”Det som är svårt nu är att vi inte riktigt vet
av dom här platserna som vi blir tilldelade, är det familjer eller ensamma singlar, det vet vi ju
inte. Och det beror ju helt på vilken bostad som ska fram, det är ju det som blir otroligt svårt i
planeringsarbetet, man får nästan ha ett smörgåsbord.” (Intervju 1).

Likt Qvist (2012) beskriver har flyktingmottagandets organisering fram tills idag framförallt
kännetecknats av icke-tvingande styrmedel, så som dialog, samverkan, kunskapsspridning och
förhandling. Det blir dock tydligt att utvecklingen verkar gå mot en alltmer regelstyrd modell.
Den trend som verkar dominera idag är en utveckling mot en mer auktoritär styrning och ökad
lagreglering från statens sida gällande kommunernas mottagande. Detta stämmer väl överens
med den vidareutveckling av det svenska flyktingmottagandet som Qvist (2012) framhåller i
sin avhandling, där en mer regelstyrd modell ses som en möjlig väg för att utveckla och
förbättra det Svenska flyktingmottagandets organisering (Qvist, 2012).

46

6. Avslutande Diskussion
Nedan sammanfattas avslutningsvis undersökningens resultat i en avslutade diskussion. Vi
lyfter fram och tydliggör det vi anser vara undersökningens mest centrala resultat. Det görs i
syfte att skapa förståelse för hur organisationerna har påverkats av flyktingsituationen och hur
de hanterat den. Genom det hoppas vi kunna öka förståelse för hur organisationerna agerat i
denna extrema situation. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion kring framtida
forskning och en kortare avslutning.

Omorganisering av verksamheten
Undersökningen visade att samtliga organisationer, på olika sätt, har omorganiserat sin
verksamhet utifrån höstens flyktingsituation. Omorganisering inom de olika organisationerna
har framförallt handlat om att samla resurser och insatser, utöka arbetskraften, förändra och
bredda organisationen. Höstens flyktingsituation har tvingat fram en reaktion hos majoriteten
av organisationerna vilket resulterat i omorganiseringar. Omstruktureringar inom en
organisation grundar sig ofta i problem eller möjligheter som tvingar fram en reaktion hos
organisationen (Bolman och Deal 2012).

I detta fall handlar det om förändringar i omgivningen som ställt krav på en omorganisering
hos organisationerna. Grunden till förändringen är alltså densamma hos alla organisationer,
men hur förändringarna gjorts och dess omfattning skiljer sig åt. Organisationerna har på
olika sätt påverkats av höstens flyktingsituation och förändringarnas omfattning har varierat
beroende på var i processen deras ansvar ligger. Zetterquist mfl (2006) menar att stabilitet och
förändring inom en organisation kan handla om lagar och regler, tillgång till arbetskraft samt
efterfrågan. Vi anser att det tydliggör varför de olika organisationernas förändringsarbete sett
så olika ut. Organisationerna har ställts inför olika typer av efterfrågan i olika delar av
mottagningsprocessen, vilket har gjort att de påverkats på skilda sätt.

Varje resurs som arbetat med flyktingfrågan inom de olika organisationerna, beskrivits ha
varit extremt värdefulla. Mycket ansvar och press har lagts på varje enskild resurs, vilket har
lett till att situationen upplevts som extremt sårbar. Informanterna beskriver att det ställts höga
krav på personalen och att många fått arbeta under extrema förutsättningar. Ett
förändringsarbete kan vara effektivt men också riskfyllt då det på kort sikt riskerar att föra
med sig förvirring, ineffektivitet och motstånd. Vad som sedan är avgörande är hur
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förändringen hanteras och implementeras på lång sikt, genom exempelvis fördelning av
ansvarsområden och arbetsuppgifter (Bolman & Deal, 2012).

Genom att se de förändringar organisationerna genomfört ur ett tidsperspektiv blir det tydligt
att förändringsarbetet fortfarande är relativt nytt vilket kan förklara informanternas
upplevelser av ineffektivitet, hög press och stor sårbarhet. Intressant att diskutera är hur en
samhällsförändring kan ske så till synes oförutsägbart och påverka organisationer i den
utsträckning det faktiskt gjort. En förändring som verkar ha ställt stora krav på alla
inblandade, oavsett var i organisationen man befinner sig. Vad som nu borde blir avgörande
för samtliga organisationer är hur väl förändringsarbetet med tillhörande arbetssätt och
rutiner, på lång sikt implementeras i verksamheterna. Vi menar att det är centralt, inte minst
för nyanlända i Sverige, men också för det svenska samhället och dess medborgare.

Samverkan ett ledord inom flyktingmottagning
Samtliga informanter upplevde att samverkan inom kommunen (gällande frågor som berör
mottagning och integrering av nyanlända) fungerat väldigt bra under hösten. Dock beskrevs
en viss problematik gällande tidsbristen och den höga belastningen vilket resulterat i att
organisationerna inte alltid har tid att mötas. Det verkar i sin tur ha skapat en viss upplevelse
av frustration hos några av informanterna. I undersökningen framkom det även att
informanterna överlag anser att samverkan mellan stat och kommun inom
flyktingmottagandet fungerar bra, men också här upplever informanterna att en viss
samordningsproblematik finns. Framförallt efterfrågas ett tydligare regelverk gällande
organisationernas uppdrag samt verksamhetens målsättningar.

Den samordningsproblematik som beskrivs i vår undersökning kan förstås med hjälp av
Qvists (2012) diskussion gällande det svenska flyktingmottagandet. Tyngdpunkten beskrivs
ligga på samverkan, dialog och förhandling och Qvist (2012) kallar det för en form av
governance styrning som saknar auktoritära styrmedel. Styrningen ska främja flexibilitet och
situationsanpassning men riskerar att resultera i en osäkerhet gällande verksamheters lokala
utformning. En mer regelstyrd modell gällande hur insatserna ska utformas på den lokala
nivån kan vara en lösning på samordningsproblematiken (Qvist, 2012). Vi anser att det även
skulle kunna vara ett alternativ för att utveckla samverkan mellan stat och kommun och de
insatser som görs lokalt planet inom Karlstad kommun.
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Undersökningen visar också att samverkan mellan de olika organisationerna är oerhört viktig i
arbetet med att kartlägga de nyanländas kompetenser. Genom individuella bedömningar kan
kompetens fångas upp och användas för att förstärka och utveckla många yrkesområden i
Sverige. Det blir alltså tydligt att samverkan är centralt gällande flyktingmottagandet i
Karlstad. Det knyter an till Qvist (2012) som menar att samverkan verkar vara ett av ledorden
inom Svenskt flyktingmottagande.

Trots att samverkan är central och majoriteten av informanterna anser att den fungerar bra,
visar undersökningen att det finns en viss problematik och därmed utvecklingsområden. En
god samverkan gällande flyktingmottagandet i en kommun skapas då samtliga aktörer är
involverade i en helhetsplanering av verksamheten. Det krävs gemensamma målsättningar
som följs upp samt att aktörerna samordnar sina resursen för att skapa en helhet i
verksamheten (Kadhim, 2000). Detta skulle möjligen kunna utveckla samverkan mellan
organisationerna som arbetar med flyktingmottagandet i Karlstad kommun ytterligare. Något
som kanske har varit svårt att upprätthålla under den extrema situation som varit men som i
framtiden borde vara en del av verksamheterna.

Framtida utmaningar
Undersökningen visade att det handlar om både direkta och långsiktiga konsekvenser av
flyktinginvandringen 2015. Med direkta konsekvenser menar vi de åtgärder som
organisationerna mer eller mindre tvingats genomföra snabbt för att kunna hantera
situationen. Flyktingsituationen hösten 2015 beskrivs av informanterna som en akut situation
som ställde krav på snabba lösningar. Det handlade främst om kortsiktiga lösningar för att
släcka de mest akuta bränderna. För majoriteten av organisationerna handlar det idag om att
återgå till ett normalläge då situationen beskrivs vara under kontroll och mer hanterbar.
Karlstads kommuns informanter menar dock att det snarare handlar om att rusta för framtiden
och stabilisera organisationen. Organisationerna har alltså hanterat omorganiseringen på olika
sätt.

De långsiktiga konsekvenserna som vi har identifierat handlar snarare om hur
organisationerna påverkas på lång sikt, av såväl ny lagstiftning som en ökad mängd
människor. Arbetsförmedlingens står inför utmaningen att beräkna arbetsmarknaden. Redan
49

idag utgör utrikesfödda en större andel av arbetsmarknaden än beräknat och vikten av att
komma in på arbetsmarknaden är stor. Att vara en del av arbetsmarknaden kan motverka
ekonomisk marginalisering samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för sociala
kontakter (Berglund & Schedin, 2009).

Migrationsverket, Karlstads kommun och Länsstyrelsen påverkas alla av ny lagstiftning som
genomförts som en konsekvens av flyktingsituationen. Anpassningen till den nya
lagstiftningen ställer krav på nya sätt att arbeta. Ett arbete som beskrivs vara fyllt av
utmaningar och långt i från problemfritt. Fram tills idag har flyktingmottagandet
karaktäriserats av samverkan, förhandling och kunskapsspridning och inte i samma
utsträckning av styrning. Idag går utvecklingen mot en mer auktoritär och regelstyrd modell
där staten i större utsträckning styr kommunernas mottagande. Något som kan ses som en
utveckling och förbättring av Svenska flyktingmottagandets organisering (Qvist, 2012).

Det vi framför allt kan se är att organisationerna till stor del påverkas av det ansvar de har i
mottagningsprocessen, något som har varit tydligt genom hela undersökningen. Det kan också
öka förståelse för såväl informanternas beskrivningar som deras upplevelser. Det påverkar
deras upplevelser av höstens flyktingsituation då vissa organisationer påverkats mer direkt
medan andra organisationer mer indirekt. Hur informanterna upplever samverkan mellan
organisationerna kan också tänkas ha påverkats av det ansvar respektive organisation har.
Vissa organisationer har idag tvingas till mer samverkan än andra och det på grund av deras
roll och ansvar i mottagningsprocessen. Även deras syn på och inställning till framtiden
påverkas av det ansvar och de uppdrag som finns. Medan vissa organisationer tvingas rusta
för framtiden och anpassa sig till ny lagstiftning, kan andra organisationer återgå till ett
normalläge och istället omfördela resurser.

6.1 Framtida forskning
Som vi tidigare nämnt har vi i den här undersökningen medvetet valt att begränsa oss till
flyktingsituationen inom Karlstad kommun och till fem utvalda organisationer. Vi valde också
att endast fokusera på de perspektiv som varje informant från respektive organisation valde att
framhålla. Det ämne vi har valt är ett mycket komplext och det finns många intressanta
perspektiv att fokusera på i framtida forskning.
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Vi anser att det skulle vara väldigt intressant att se på hur ideella organisationer arbetar kring
frågan och hur de har påverkats av den ökade flyktingströmmen. Några av de frågor som vi
tycker skulle vara extra intressant att se på är hur ideella organisationer upplever samverkan
med såväl kommuner som statliga organisationer, samt om det finns någon maktrelation
däremellan. Det skulle också vara intressant att se på hur mycket ideella organisationer
faktiskt betyder för arbetet med mottagning och integrering av flyktingar.

I vår undersökning har vi även sett hur statliga beslut har kommit att spela en större roll i
integrationsarbetet än tidigare. Det väcker helt klart ett intresse för maktrelationerna inom
integrationsprocessen. Det behöver då inte bara handla om den statliga makten utan om makt
mellan organisationer, såväl ideella, statliga eller kommunala. Men även maktrelationer
mellan det svenska samhället och de flyktingar som söker sig till Sverige är högst intressant.

Något som också väckt vårt intresse under arbetet med den här undersökningen är
organisationers förmåga att anpassa sig till ett föränderligt samhälle. Vi diskuterade tidigare
globaliseringens utveckling över tid och vilken roll den kommit att spela i världen. I relation
till det är det intressant att diskutera och undersöka hur väl svenska organisationer förmår att
anpassa sig till en värld utan tydliga gränser.

Slutligen skulle vi också vilja lyfta fram vikten av att i framtiden fokusera på de långsiktiga
konsekvenserna av en ökad flyktinginvandring. Idag är det inte ovanligt att det kortsiktiga
konsekvenserna står i fokus, såväl i media som i organisationerna. Vi menar att det är av stor
betydelse att framhålla hur det svenska samhället påverkas i ett större och mer långsiktigt
perspektiv. Genom att zooma ut och visa på hur en ökad invandring påverkar såväl
arbetsmarknad, ekonomi, demografi och så vidare, kan en större förståelse, engagemang och
acceptans kanske skapas.

6.2 Avslutning
Avslutningsvis går det att konstatera att informanternas beskrivningar av höstens
flyktingsituation tydliggör en omorganisering av verksamheterna utifrån den akuta situation
som uppkom hösten 2015. Informanternas beskrivningar tyder på att förändringsarbetet varit
av olika omfattning och art inom organisationerna. Informanternas beskrivningar av arbetet
under hösten visar på en pressad och extremt sårbar situation där många upplevt hög press och
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belastning i arbetet. Avgörande blir nu hur väl de förändringar som gjort inom
organisationerna implementeras på lång sikt.

Informanternas beskrivningar av samverkan i kommunen inom flyktingmottagandet tyder på
att samarbetet mellan staten, kommunen och berörda organisationer fungerat väldigt bra.
Informanterna har dock upplevt att en viss samordningsproblematik finns, kopplat till uppdrag
och målsättningar med arbetet. Genom att involvera samtliga organisationer i en
helhetsplanering av verksamheten och sätta upp genomensamma målsättningar tror vi
samverkan inom kommunen skulle kunna utvecklas ytterligare.

Informanternas beskrivningar av framtiden visar på en ambition att återgå till normalläge.
Informanterna beskriver hur man idag har kontroll över flyktingsituationen och upplever den
som mer hanterbar, men undantag för Karlstad kommun som av informanterna beskrivs rusta
för framtida utmaningar. Informanterna beskriver utöver de mer direkta konsekvenserna av
höstens flyktingsituation också långsiktiga konsekvenser som drabbat organisationerna.
Exempelvis beskrivs utmaningar kring arbetsmarknaden, konsekvenser av ny lagstiftning och
ett utökat ansvar på grund av nya uppdrag.

Vi anser att det utefter höstens flyktingsituation blivit tydligt hur det kommunala
flyktingmottagandet utvecklats mot en allt mer regelstyrd modell. Staten styr idag i allt större
utsträckning flyktingmottagandets utformning på lokal nivå, vilket vi tror kan vara en positiv
utveckling. För att förbättra mottagandet ytterligare bör dock samtliga delar av
mottagningsprocessen föras upp till kritisk diskussion. Vi tror även starkt på att involvera
nyanlända mer i beslutsprocesserna och i utvecklingsarbetet av flyktingmottagandet.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1: Intervjuguide Karlstad kommun
Intervjufrågor
Tidigare mottagning- och integrationsarbete:
-

Hur har kommunen arbetat med mottagning och integrering av nyanlända tidigare?

-

Vilket ansvar har kommunen för mottagning och integrering av flyktingar?

-

Vilka insatser har gjorts?

-

Vilka aktörer har man samarbetat med?

Nutida mottagning- och integrationsarbete:
Vi är medvetna om att nya enheter skapats…
-

Hur kommer det sig?

-

Hur har arbetet organiserats?

-

Hur har förändringarna gått till?

-

Är det något som planerat sedan långt tillbaka? Eller är det en konsekvens av den
ökade flyktingströmmen?

-

Vad gör de olika enheterna?

-

Samverkar de mycket?

-

Hur många arbetar på de nya enheterna?

-

Har ni fått tillsätta ytterligare personal?

-

Hur skiljer sig dagens arbete mot tidigare arbete?

Framtiden:
-

Hur ser ni på framtiden för de nya enheterna? (Kommer de finnas kvar eller är det en
tillfällig lösning)

-

Tror ni att hantering av mottagning och integrering måste utvecklas ytterligare? Hur i
så fall?

-

Är det vissa områden som ni upplever särskilt behöver utvecklas?

-

Finns det områden som ni anser fungerar särskilt bra idag?

-

Hur följer man upp arbetet?

Övrigt:
-

Fråga policydokument. Riktlinjer kring arbetet.

-

Tips om hur de benämner sitt arbete och flyktingarna.

-

Fråga om ytterligare intervjuer.

-

Fråga om observationer.
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide landstinget
Intervjufrågor
Nutida mottagning- och integrationsarbete:
-

Hur arbetar landstinget med mottagning av nyanlända?

-

(Hur organiseras arbetet?)

-

Hur kommer ni i kontakt med nyanlända?

-

Vilket ansvar har Landstinget gällande mottagning av nyanlända?

-

Samverkar ni mycket med andra aktörer? Vilka i så fall?

-

Har ni fått tillsätta ytterligare personal för att klara av situationen som råder?

-

Är det många nyanlända som inte genomför den hälsoundersökning landstinget erbjuder? I så fall vilka anledningar kan finnas till detta tror du?

-

Är det många nyanlända som behöver akut sjukvård?

-

Vad räknas som akut och nödvändig vård?

-

Vad händer med dom som är över 18 år? Hur får dem vård?

-

Vad innebär det med LMA-kort?

-

Vi har förstått att nyanlända har möjlighet att boka tid på närmaste vårdcentral eller få
rådgivning via telefon på svenska eller engelska, många kan ju dock varken svenska
eller engelska, tror du det hindrar många från att besöka sjukvården?

Tidigare mottagning- och integrationsarbete:
-

Hur skiljer sig dagens arbete med mottagning gentemot tidigare arbete?

-

Har landstinget alltid haft samma ansvar?

-

Vilka aktörer har man samarbetat med tidigare? Samma aktörer?

Framtiden:
-

Hur ser ni på framtiden gällande arbetet med mottagning av nyanlända?

-

Tror ni arbetet måste utvecklas ytterligare? Hur i så fall?

-

Är det vissa områden som ni upplever särskilt behöver utvecklas?

-

Finns det områden som ni anser fungerar särskilt bra idag?

-

Hur följer man upp det arbete som utförs?
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8.3 Bilaga 3: Intervjuguide Arbetsförmedlingen
Intervjufrågor
Nutida mottagning- och integrationsarbete:
– Vilket ansvar har arbetsförmedlingen för integrationen av nyanlända?
– Skiljer sig arbetsförmedlings arbete åt före och under denna extrema flyktingström?
– Hur ser arbetet med integrationen ut idag? Hur är det uppbyggt?
– Kan du beskriva processen i etableringsuppdraget?
– Hur tidigt i processen träffar ni de nyanlända? Vilka sköter den delen?
– Vilka är delaktiga i den processen?
– Vi har förstått att ni erbjuder stöd som hjälp till bostad, språkstöd och ekonomisk
ersättningen, hjälper ni till med något utöver det?

Tidigare mottagning- och integrationsarbete:
– Hur såg arbetet ut innan lagen om etableringsinsatser trädde i kraft?
– Hur har arbetsförmedlingen arbetat med integrering av nyanlända tidigare?
– Vilka insatser har gjorts?
– Vilka aktörer har man samarbetat med?
– Hur skiljer sig dagens arbete mot tidigare arbete?

Framtiden:
– Hur ser du på arbetsförmedlingen arbete med integrering i framtiden?
– Tror du att hanteringen av integreringen måste utvecklas?
– Är det något område om du upplever särskilt behöver utvecklas?
– Finns det områden som fungerar särskilt bra idag?
– Följs arbetet upp på något sätt?
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8.4 Bilaga 4: Intervjuguide Länsstyrelsen
Intervjufrågor
Nutida mottagning- och integrationsarbete:
-

Hur arbetar länsstyrelsen med mottagning och integrering av nyanlända?

-

(Hur har arbetet organiserats?)

-

Vilket ansvar har Länsstyrelsen gällande mottagning och integrering?

-

Samverkar ni mycket med andra aktörer? Vilka i så fall?

-

Är det flera enheter som arbetar med frågorna? Gör de olika saker?

-

Hur många på Länsstyrelsen arbetar med frågan?

-

Har ni fått tillsätta ytterligare personal?

-

Har Länsstyrelsen ett särskilt ansvar gällande ensamkommande barn och ungdomar?

Tidigare mottagning- och integrationsarbete:
-

Hur skiljer sig dagens arbete gentemot tidigare arbete? Hur har det förändrats?

-

Har Länsstyrelsen alltid haft samma ansvar?

-

Vilka aktörer har man samarbetat med tidigare?

Framtiden:
-

Hur ser ni på framtiden för arbetet med mottagning och integration?

-

Tror ni arbetet måste utvecklas ytterligare? Hur i så fall?

-

Är det vissa områden som ni upplever särskilt behöver utvecklas?

-

Finns det områden som ni anser fungerar särskilt bra idag?

-

Hur följer man upp arbetet?

Övrigt:
-

Fråga policydokument. Riktlinjer kring arbetet.
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8.5 Bilaga 5: Intervjuguide Migrationsverket
Intervjufrågor
Nutida mottagning- och integrationsarbete:
-

Hur arbetar migrationsverket med mottagning och integrering av nyanlända? Processen?

-

(Hur har arbetet organiserats?)

-

Vilket ansvar har Migrationsverket gällande mottagning och integrering? Vad är migrationsverkets uppdrag?

-

Samverkar ni mycket med andra aktörer? Vilka i så fall?

-

Hur är organisationen uppbyggd? Olika enheter? Gör de olika saker?

-

Har ni fått tillsätta ytterligare personal? (utifrån situationen i höstas)

-

Har Migrationsverket ett särskilt ansvar gällande ensamkommande barn och ungdomar?

-

Upplever du att situationen i höstas vad en stor ansträngning (prövning) för migrationsverket?

-

Anser du att migrationsverket hanterat situationen bra?

-

Hur upplever du att hanteringen av situationen inom Karlstad kommun fungerat? Hur
har samverkan mellan olika aktörer fungerat?

Tidigare mottagning- och integrationsarbete:
-

Hur skiljer sig dagens arbete gentemot tidigare arbete? Hur har det förändrats?

-

Har Migrationsverket alltid haft samma ansvar? (Samma uppdrag, eller har det utökats?)

-

Vilka aktörer har man samarbetat med tidigare?

Framtiden:
-

Hur ser du på framtiden för arbetet med mottagning och integration?

-

Tror du arbetet måste utvecklas ytterligare? Hur i så fall?

-

Är det vissa områden som du upplever särskilt behöver utvecklas?

-

Finns det områden som du anser fungerar särskilt bra idag?

-

Hur följer man upp arbetet?

Övrigt:
-

Fråga policydokument. Riktlinjer kring arbetet.
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