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Abstract 

The purpose of this project was to find an understanding for why public agents 

working with introduction of immigrants have decided to co-operate and co-

ordinate their efforts. Another purpose was to gain insights in what characterizes 

this co-operation.   

Seven interviews were made with practitioners working with these questions 

on national-, regional- and local levels. The material gathered in this process was 

then analysed using governance theory and more specific the parts dealing with 

Joined- up government and Whole- of Government. Two analytic tools were used 

in the analysis: wicked problems and network.  

The first of these, wicked problems, was made operational by the use of 

insecurities. Analysing the interviews along these lines proved very useful in 

explaining why public agents have decided to try to work together. The field of 

introduction seems to be characterized by insecurities which drive the agents 

together in effort to deal with them. The second analytic tool, network, was 

defined using Sorensen & Torfing who divides the concept into five categories. 

This analysis gave insights to what characterizes the efforts of co- operation.    
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1 Inledning 

I Sverige bor ca 1,2 miljoner människor som är födda utanför landets gränser. 

(www.scb.se) En fungerande integration som innebär att vi kan tillvarata deras 

kompetens och resurser är en avgörande fråga för framtiden. Avgörande då landet 

står inför en situation med allt fler äldre som ska försörjas av allt färre i 

arbetsförålder och avgörande även på individnivå för de människor som kommit 

till sitt nya hemland. Frågan om en god integration har på senare år dessutom 

blivit allt mer akut. De senaste åren har utvecklingen visat en kraftig ökning av 

invandringsöverskotten i Sverige, från att ha legat runt 11 000 personer i slutet av 

90-talet till att år 2006 ligga runt 51 000 personer.(www.scb.se) Samtidigt visar 

rapport efter rapport att skillnader mellan personer födda i Sverige och personer 

födda utanför Sverige består vad gäller sysselsättningsgrad och levnadsstandard. 

(Integrationsverket 2007) Detta faktum sätter ytterligare fokus på vikten av 

strävandet efter en fungerande integration.   

Den integrationspolitik som förs i Sverige är formulerad för snart tio år sedan i 

regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden - från 

invandrarpolitik till integrationspolitik. I denna slogs det fast att de övergripande 

målen för politiken på detta område är: 

 

 lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund; 

 en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund; 

 en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och 

tolerans och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och 

medansvariga för  

     (Prop 1997/98:16) 

 

Dessa övergripande mål tycks bra och eftersträvansvärda men hur ska det uppnås? 

All politik kräver någon form av organisation för att genomföras likaså 

integrationspolitiken. Bo Rothstein skriver i sin bok Politik som organisation 

(2001) om betydelsen av hur en organisation utformas. Organisationen som 

inrättas för att åstadkomma politikens genomförande är enligt Rothstein nästan 

aldrig ett neutralt instrument för genomförandet. Istället menar han att valet av 

organisationsform oftast påverkar vad som kommer ut av genomförandet. Han 

skriver vidare att det ofta har visat sig förvaltningens organisering kan vara en 

avgörande faktor bakom politiska åtgärdsprograms framgångar eller 

misslyckanden inom olika områden. Att studera den organisation som ska 

genomföra integrationspolitiken blir därmed angeläget för att öka förståelsen för 

vad som påverkar uppnåendet av de politiska målen kring integration. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag vill anlägga ett organisatoriskt perspektiv på temat integration, detta då 

organisationsform kan antas har stor påverkan på utfallet av integrationspolitiken. 

För att avgränsa min uppsats har jag valt att studera organisationen kring arbetet 

med introduktion av nyanlända flyktingar och andra invandrare. Ansvaret för 

utförandet av introduktionen vilar på ett flertal aktörer (se kap 4) och på senare tid 

har arbetet och retoriken på detta fält koncentrerats mycket kring 

myndighetssamverkan. Den organisationsform som därmed kommer stå i centrum 

för min analys är myndighetssamverkan. Mitt syfte är att söka förståelse för varför 

dessa tankar om myndighetssamverkan uppstått och vad som präglar denna typ av 

samverkan. Mina frågeställningar blir därmed: 

 

 Varför har tankar kring samverkan fötts inom området introduktion 

för nyanlända flyktingar och andra invandrare?  

 Vad präglar den myndighetssamverkan som uppstått kring 

introduktionsarbetet för nyanlända flyktingar och andra invandrare?  
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2 Metod och material 

Att jag valt att titta på samverkan kring just integration hänger samman med att 

jag upplever mitt ämne, som i stort kan sammanfattas med ”organisation för 

integration”, som ett relativt outforskat fält bland den forskning som görs inom 

studiet av integrationsfrågor. Många studier tar sitt avstamp i analyser av de 

problem som en bristande integration kan leda till och vad dessa problem kan bero 

på. I dessa studier upplever jag att det är sällsynt med några djupare analyser av 

hur arbetet att lösa dessa problem faktiskt är organiserat. Jag tror att denna aspekt 

är mycket viktig. Organisation är som Bo Rothstein (2001) säger inget neutralt 

instrument som kliniskt utför den fastlagda politiken utan påverkar ofta utfallet. 

Genom att närmare studera ”organisation för integration” tror jag därmed att vi 

kan lägga till ytterligare en viktig aspekt till förståelsen av det komplexa ämne 

som är integration.  

2.1.1 Avgränsningar 

Att på bred front studera ”organisation för integration” är något som i detta 

uppsatsarbete skulle bli övermäktigt, vissa avgränsningar är därför nödvändiga. 

Jag har avgränsat min studie till introduktionen av nyanlända flyktingar och andra 

invandrare. Detta har gjorts då en god introduktion kan antas ha stora effekter för 

den fortsatta integrationen (Prop 1997/98:16) samtidigt som det erbjuder mig en 

hanterbar infallsvinkel och material att analysera.   

Introduktionsperioden som jag avgränsat min studie till avser tiden från det att en 

asylansökan lämnats in till Migrationsverket tills dess att det kommunala 

introduktionsprogrammet är avslutat. Under denna period är ett stort antal aktörer 

involverade och för att kunna genomföra en kvalitativ och individualiserad 

introduktion har flera på senare tid börjat tala om behovet av samordning och 

samverkan. (Prop 1997/98:16) I kölvattnet av denna diskussion har 

överenskommelser skrivits mellan myndigheter och förvaltningar både nationellt, 

regionalt och lokalt kring hur man ska samverka kring introduktionen.  

I april 2001 skrevs den nationella överenskommelsen (CÖK) mellan ett flertal 

myndigheter inblandade i introduktionsarbetet på initiativ av Integrationsverket. 

Undertecknande parter var: Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, 

Migrationsverket, Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Svenska 

kommunförbundet. Några år efter att CÖK undertecknats skrevs den första 

regionala överenskommelsen i Skånelän (RÖK) vid årsskiftet 2003/04. 

Undertecknande parter var: Integrationsverket, Kommunförbundet, 

Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för 

skolutveckling och Region Skåne. Lokala överenskommelser (LÖK) har 

formulerats på många håll runt om i landet. År 2001 kom en sådan till i Malmö 
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stad. Undertecknande parter var: Malmö stad, Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket och Region Skåne. I Kävlinge skrev man sin överenskommelse 

under våren och sommaren 2007 och undertecknande parter i denna var: 

Kävlingekommun, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Region 

Skåne och Försäkringskassan.  

Det är arbetet med dessa överenskommelser som utgör mitt fall och 

studieobjekt. 

2.1.2 Analys 

Arbetet med att ta fram överenskommelser om samverkan kring introduktion har 

som sagt bedrivits på flera olika nivåer och har resulterat i faktiska dokument och 

formaliserade överenskommelser. Jag har studerat alla tre nivåer och ser dessa 

nivåer som delar i en och samma process av myndighetssamverkan inom 

introduktionsarbetet för nyanlända. Min analys utgår därmed ifrån ett samlat 

grepp där jag ser alla tre nivåer som ingående i ett gemensamt samverkansfält. Jag 

kommer därför inte att lägga någon kraft på att i detalj jämföra de olika nivåerna 

eller de olika kommunernas processer i försök att bena ut exakt i vilken grad 

något av mina analysverktyg kan sägas vara mer eller mindre närvarande. Jag 

kommer istället att ställa mitt samlade empiriska material i relation till mina 

teoretiska verktyg för att se hur mitt fall, samverkan kring introduktion av 

nyanlända, förhåller sig till den generella kunskap som finns kring varför 

samverkan uppstår och vad som präglar den.  

Överenskommelsearbetet mellan myndigheter inblandade i introduktionen 

ligger tydligt i linje med den diskussion som förs kring övergången från 

government till governance som jag kommer att beskriva närmare i kap 3. Jag 

hoppas därmed att min fallstudie även kan leda till en ökad förståelse kring vad 

denna övergång kan bero på och vad som kan prägla de nätverk som uppstår även 

på en mer generellnivå. 

2.1.3 Material 

Materialet har insamlats genom intervjuer med personer som alla är eller varit 

delaktiga i arbetet med överenskommelser mellan myndigheter kring introduktion 

av nyanlända. Jag har talat med personer som varit inblandade på alla tre nivåer 

men en viss slagsida har det insamlade materialet från lokal nivå. Att jag fokuserat 

mer på denna nivå beror på att det är på denna nivå som det operativa arbetet med 

introduktionen för nyanlända genomförs. Det är på lokal nivå som 

överenskommelserna får konkreta effekter för det vardagliga arbetet med de 

nyanlända individerna och därmed har jag antagit att man på denna nivå har en 

närmare kontakt med överenskommelsedokumenten och dess funktion.  

De kommuners överenskommelsearbete som jag har studerat närmare är 

Malmös och Kävlinges. Dessa har valts ut då Malmö stad har en 

överenskommelse som varit i bruk under relativt lång tid och med vilken man har 

arbetat mycket med utformandet. Kävlinge å andra sidan är precis i uppstarten av 
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sitt överenskommelsearbete då den togs fram under 2007 och då Kävlinge i 

december 2007 tog emot sin första flyktingfamilj. Jag hoppas därmed få viss 

spridning i närheten till olika faser av samverkan. Intervjuer med sju personer om 

vardera ca en timme har genomförts, dessa var: 

 

 Allan Waktmar, chef för Arbetsförmedlingen Nya Invandrare- Malmö 

 Eva Kauder- Skarstam, tjänsteman på Migrationsverket - Malmö 

 Andreas Konstantinides, utvecklare - Malmöstad 

 Rolf Perleij, internkonsult - Kävlingekommun  

 Esmaeil Salehi, integrationsutvecklare - Länsstyrelsen i Skånelän 

 Åsa Stenbäck, integrationsutvecklare - Länsstyrelsen i Skånelän, tidigare 

tjänsteman på Integrationsverket 

 Katarina Carlzen, delprojektledare i Metodutvecklingsprojekt - 

Länsstyrelsen i Skånelän 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga) utifrån vilken 

jag improviserat relativt fritt beroende på hur respondenterna svarat. 

Intervjuguiden sammanställdes utifrån aktuellt syfte och frågeställningar samt 

utifrån det teoretiska angreppssätt och analysverktyg som jag valt. Intervjuerna 

spelades in med bandspelare och har efter insamlandet transkriberats för att 

därefter noga läsas igenom. Genomläsningen av materialet har resulterat i 

kategoriseringar av svaren efter de teman som mina analysverktyg utgör. En sådan 

kategorisering av innebär ofrånkomligen ett visst mått av egen tolkning. Jag är 

medveten om att min person kan ha påverkat uppsatsens resultat inte bara vid 

kategoriseringen utan i flera led. Både vid utformningen av frågorna samt vid 

själva intervjusituationen kan jag ha påverkat respondenterna och materialet. 

Detta är viktigt att ha i bakhuvudet när uppsatsen läses. Jag har dock själv varit 

medveten om detta under arbetets gång och har försökt att hantera detta på olika 

sätt. I intervjusituationerna har jag låtit intervjupersonerna så fritt som möjligt 

resonera kring mina teman samt i analysen av dessa svar har jag i stor 

utsträckning låtit citat berätta vad som sagts. 
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3 Teori 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av ett teoretiskt 

ramverk hämtat från governance- teori. Detta forskningsfält har på senare år blivit 

mycket populärt och genererat stora mängder litteratur. I min uppsats har jag 

avgränsat användningen av denna teori till delar som behandlar den offentliga 

förvaltningens arbetssätt och utveckling, kallat Joined- up government eller 

Whole- of government.  

Inom mitt valda forskningsfält intresserar man sig för nya former av offentlig 

förvaltning som skiljer sig från den tidigare vertikala styrningen. Man menar att 

man i allt högre utsträckning kan observera icke-hierarkiska former av styrning 

med ett fokus på horisontella relationer och partnerskap. Staten menar man 

därmed har tappat sitt monopol på formandet av befolkningens levnadsvillkor 

genom vertikalt styre ner till förvaltningen och istället har pluralistiska nätverk på 

olika nivåer växt fram där flera aktörer går samman för att utforma gällande 

policy. (Sörensen & Torfing 2006) Denna utveckling brukar kallas att gå från 

government till governance.  

Funderingar kring vad denna utveckling beror på tar ofta sin utgångspunkt i att 

det uppstått som ett svar på den allt mer fragmenterade och komplexa sociala 

verklighet som vi lever i. En del menar att denna fragmentering är en tydlig följd 

av New Public Managment (NPM) vilket har dominerat förvaltningsreformer i 

flera länder de senaste decennierna. NPM var reformer som drevs av de 

konservativa regeringarna i Storbritannien på 80-talet och tidiga 90- talet och som 

sedan spred sig till flera andra länder. Reformerna introducerades då för att bryta 

upp vad man uppfattade som inåtriktad och tillstängd offentlig förvaltning. I 

hjärtat av dessa reformer var skapandet av fokuserade enfrågeförvaltningar med 

mål om förbättrad effektivitet och responsförmåga. Denna specialisering av 

förvaltningen ledde dock till svårigheter i att samordna och koordinera 

hanteringen av komplexa problem där flera aktörer krävdes för att hitta lösningar. 

(Christensen et al 2007) Samtidigt fick påståendena om att samhället stod inför 

nya och annorlunda problem allt fler anhängare, problem som krävde en ny 

innovativ approach till offentligförvaltning. En viktig symbol för denna 

diskussion blev begreppet wicked problems. Problem av denna art menade 

teoretiker flöt över flera samhällssektorer vilka därmed krävde lösningar 

bestående i koordinerade insatser av flera aktörer. De traditionella 

organisationerna präglade av hierarki och byråkrati menade man inte klarade av 

att hantera ambivalensen, komplexiteten och osäkerheten inneboende i denna typ 

av problem. Oförmögenheten att lösa problemen menade man bestod i en 

informations- och kunskapsbrist hos de traditionella organisationerna då den 

specialiserade informationen och kunskapen ofta fanns lokaliserad inom olika 

organisationer och system. För att hitta verkningsfulla och effektiva lösningar 

krävdes därför att dessa olika delar joined-up. (Jackson & Stainsby 2000) Allt fler 
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började därmed argumentera för att en ny form av offentlig administration 

behövdes, en med kapacitet att tänka holistiskt och som kunde arbeta bortom 

organisatoriska gränser. Den rumsligt och funktionellt uppdelade förvaltningen, 

dominerade av professionalism och byråkrati med vertikala band till en minister 

verkade plötsligt gammalmodig och mogen för modernisering. (Ling 2002) 

3.1 Varför samverka kring introduktion? 

För att förstå varför samverkan kring introduktionen av nyanlända flyktingar och 

andra invandrare uppstått har jag att använt mig av begreppet wicked problems.  

Kan man se uppkomsten som en reaktion på ett wicked problem? För att göra 

analysen av detta möjlig har jag varit tvungen att bena upp begreppet och detta har 

gjorts genom att använda mig av olika former av osäkerhet. Wicked problems kan 

sägas vara så svårhanterliga då de innehåller ett stort mått av osäkerhet i flera 

dimensioner. I min analys har jag därför använt mig av tre osäkerheter 

formulerade av Bueren et al i artikeln Dealing with Wicked Problems in Networks 

(2003). Dessa ges en närmare beskrivning i analysdelen då de sätts i relation till 

hur de aktörer som jag intervjuat upplever arbetet med att erbjuda en god 

introduktion. De osäkerheter som kommer analyseras är: 

 

 Kognitiv osäkerhet  

 Strategisk osäkerhet  

 Institutionell osäkerhet 

 

För att ytterligare studera osäkerhetens roll i samverkansarbetet kring 

introduktionen av nyanlända har jag studerat om aktörerna kan sägas ha använt sig 

av några osäkerhetsreducerande strategier då de format sin samverkan. Dessa 

strategier har hämtats från Kerstin Sahlin- Anderssons bok Oklarhetens strategi 

(1989). Liksom ovannämnda osäkerheter ges dessa strategier en närmare 

beskrivning i analysdelen. De studerade strategierna är: 

 

 Begränsning av deltagandet 

 Formalisera först – agera sedan 

 Att förändra genom imitation 

3.2 Vad präglar samverkan kring introduktion? 

Den andra frågan som söker svar i uppsatsen är vad det är som kan sägas prägla 

den samverkan som uppkommit kring introduktionen av nyanlända flyktingar och 

andra invandrare. För att kunna svara på denna fråga kommer jag att utgå ifrån 
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begreppet nätverk. Liksom ovan nämnts så menar man inom governance- teori att 

det styre och organisationsform som blir allt vanligare i utformandet av policy är 

nätverk och partnerskap. När förvaltningar och myndigheter joines- up blir ofta 

resultaten nätverksliknande relationer. Jag har därför analyserat hur mitt fall 

förhåller sig till begreppet nätverk. 

Nätverksbegreppet kräver en närmare definition för att möjliggöra en analys 

och den definition som jag använt mig av är den som Sörensen och Torfing gör i 

sin bok Theories of Democratic Network Governance (2006). Deras definition 

utgår ifrån fem karakteristika som kan sägas prägla nätverk och vart och ett av 

dessa gås närmare igenom i analysdelen. De egenskaper hos nätverk som 

diskuteras är: 

 

 Nätverk som präglade av relativt stabila horisontella relationer 

mellan ömsesidigt beroende, om än operationellt autonoma, aktörer.  

 Aktörer inom nätverk interagerar genom förhandlingar med strävan 

att nå konsensus och gemensamma ståndpunkter.  

 Förhandlingarna inom nätverket sker inte i något institutionellt 

vakuum.  

 Nätverk styrs inte av några hierarkiska länkar eller av de regler som 

präglar marknaden.  

 Nätverk syftar till att påverka visioner, planer och policy som är 

riktade mot allmänheten och är på så sätt deltagare i politiska 

förhandlingar.   
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4 Bakgrund 

I integrationspropositionen förespråkas insatser under introduktionen som tar sin 

utgångspunkt i att nyanlända flyktingar och andra invandrare ofta inte kan det 

svenska språket och saknar ett nätverk inom samhälls- och 

arbetslivet.(Integrationsverket 2007) Det övergripande målet för introduktionen är 

att den ska ge möjligheter för den nyanlände att försörja sig och bli delaktig i 

samhället. Integrationsverkets målformulering för introduktionen lyder:  

 
Efter avslutad introduktion ska individen kunna ta del av och bidra till det generella 

utbudet inom svenskt arbets- och samhällsliv. Detta förutsätter kunskaper om det 

svenska samhället, arbetslivet och språket. Kunskaperna ska relateras till individens 

kompetens, livssituation och förutsättningar för egen försörjning. 

     (SKL 2007)  

Staten har det övergripande ekonomiska ansvaret för att ta emot flyktingar och 

andra skyddsbehövande medan ansvaret för själva genomförandet av 

introduktionen ligger hos kommunerna. (SKL 2007) En lång rad andra aktörer 

delar dock kommunens ansvar för introduktionen genom deras uppdrag att bistå 

nyanlända med t.ex.: språkundervisning, bostäder, hälsa, arbete och praktik osv. 

4.1 Myndighetsansvar i introduktionsarbetet 

4.1.1 Migrationsverket 

Migrationsverkets ansvar är avgränsat till asylprocessen, så länge en person är 

asylsökande står den under Migrationsverkets ansvar. Personer som väntar på 

asylbeslut har dock rätt att ordna med boende själva hos exempelvis släkt och 

vänner och kan då välja att bo i vilken kommun man vill. Mer än hälften av de 

asylsökande väljer att ordna med bostad själva. Under väntetiden ska alla 

asylsökande, även de som ordnat boende själva, delta i organiserad sysselsättning 

(OS) av något slag. Denna kan vara svenskundervisning och praktik eller att 

hjälpa landsmän tillrätta och målet är att den ska ge individen en meningsfull 

sysselsättning som kan ge förutsättningar för en god introduktion på den svenska 

arbetsmarknaden och i svenskt samhällsliv vid ett eventuellt besked om 

uppehållstillstånd. Verksamheten ska dock även utformas så att den kan vara till 

nytta för den enskilde vid ett eventuellt återvändande.  

Den som efter sin väntan får sin asylansökan beviljad får i regel permanent 

uppehållstillstånd. Med ett permanent uppehållstillstånd är personen fri att bosätta 
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sig var den vill om man själv kan ordna bostad. Om inte så anvisar 

Migrationsverket till en bostad i en kommun med överenskommelse om 

flyktingmottagning. I och med bosättningen kan personen folkbokföra sig och har 

därefter samma rättigheter och skyldigheter som alla kommuninnevånare. Därmed 

går Migrationsverkets juridiska ansvar för den asylsökande över till kommunen. 

(www.migrationsverket.se) 

4.1.2 Kommunen 

För att kommunen tar emot flyktingar utgår en statlig ersättning. Varje år ges en 

grundersättning, år 2007 var denna 534 900kr. Utöver denna ges en 

schablonersättning på mellan 65 900kr- 178 300kr/person förutsatt att kommunen 

har en skriftlig individuell introduktionsplan för den som kommer. Pengarna som 

betalas ut avser att täcka kommunernas ökade kostnader under tre och ett halvt år. 

Vad som kan ingå in en introduktionsplan kan variera men lagstadgat är att den 

måste innehålla svenskundervisning (Sfi). (SKL 2007) 

4.1.3 Arbetsmarknadsverket 

Arbetsmarknadsverket ska enligt Regeringen bidra till att målen för 

integrationspolitiken nås. I Arbetsmarknadsverkets regleringsbrev från 2005 står 

att de har ett särskilt ansvar för ungdomar, flyktingar och personer med 

utländskbakgrund. Vidare står hur de ska medverka i introduktionen av nyanlända 

flyktingar och invandrare för ett tidigare inträde på arbetsmarknaden. (SKL 2007) 

4.1.4 Skolverket och myndigheten för skolutveckling 

Skolverket har ett ansvar att bland annat följa upp och inspektera svenska för 

invandrare (Sfi). Myndigheten för skolutveckling har i uppdrag att utveckla 

ämneskompetensen hos Sfi lärare. Enligt regleringsbrev ska de även redovisa hur 

de samverkar med Arbetsmarknadsverket, Migrationsverket och Sveriges 

kommuner och Landsting och hur de har medverkat till att utveckla 

introduktionen för flyktingar och andra invandrare. (SKL 2007) 

4.1.5 Landstinget – Region Skåne 

Alla asylsökande som kommer till Sverige erbjuds en kostnadsfri 

hälsoundersökning, denna genomförs av landstingen (Region Skåne). Landstingen 

får ersättning av staten för detta genom Migrationsverket. Under asyltiden har de 

sökande rätt till akut sjuk- och tandvård. Asylsökande barn har samma rätt till 

kostnadsfri sjuk- och tandvård som de barn som är bosatta i Sverige. Efter 
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permanent uppehållstillstånd har individen samma rätt till vård som personer 

sedan länge bosatta i landet. (www.migrationsverket.se) 

4.1.6 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen fick 1 juli, 2007 nya uppgifter beträffande mottagandet av 

nyanlända flyktingar. Några av dessa uppgifter är: att verka för att det finns en 

beredskap och kapacitet i länet för att ta emot individer som beviljats 

uppehållstillstånd, att överlägga med kommunerna om flyktingmottagande i länet 

och lämna beslutsunderlag till Migrationsverket. Länsstyrelsen ska även ansvara 

för uppföljning av introduktionen, samordna arbetet med den regionala 

överenskommelsen samt medverka till att lokala överenskommelser 

ingås.(www.m.lst.se) 

4.1.7 Försäkringskassan 

Försäkringskassans verksamhet hanterar områdena hälso- och sjukvårdspolitik, 

handikappolitik, ersättning vid arbetsoförmåga, ekonomisk äldrepolitik samt 

ekonomisk familjepolitik. I stort kan man möjligen tolka Försäkringskassans roll i 

samhället som arbetande för att motverka utslagning från arbetsmarknaden.  

För myndigheten gäller som för andra myndigheter det generella uppdraget 

enligt Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar att genomföra 

integrationspolitiken. Det betyder att myndighetens verksamhet ska gälla lika för 

alla oavsett etnisk eller kulturellbakgrund och att var och en ska få den 

information han eller hon behöver om verksamheten. (Integrationsverket 2007) 
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5 Varför samverka kring introduktion? 

Varför har samverkan uppstått kring introduktion av nyanlända flyktingar och 

andra invandrare? I följande kapitel har jag ställt mitt empiriska material mot den 

teoretiska förståelse som finns kring wicked problems inneboende osäkerheter och 

de strategier som aktörer kan använda sig av för att reducera dem. Detta för att se 

huruvida uppkomsten av samverkan kring introduktion kan tolkas efter dessa 

linjer.  

5.1 Wicked problems inneboende osäkerheter 

5.1.1 Kognitiv osäkerhet 

Den första osäkerheten som kan beskriva wicked problems är kognitiv osäkerhet. 

Detta innebär en osäkerhet kring orsaker och verkan av problemen. Problemen av 

”wicked” typ menar man ofta har många sammanvävda orsaksförhållanden som är 

mycket svåra att identifiera. (Bueren et al 2003)  

Att det ligger svårigheter i att identifiera vad som är viktigt inom 

introduktionen samt att avgöra vad det är som gör att många har svårt att nå målet 

om egen försörjning är tydligt i mina intervjusvar. Flera av intervjupersonerna har 

mycket att säga på frågan om att det varit svårt att hitta gemensamma 

tolkningsramar och förståelse för vad som är viktigt inom introduktionen av 

nyanlända och vad som därmed bör prioriteras. Esmaeil Salehi talar om 

svårigheterna med detta nedan och fler exempel kan läsas i avsnitt 5.2: 

 
Det svåra var att hitta varandra, vad vi kan jobba med samt kommunicera våra 

roller och uppgifter och att hitta formerna för samverkan. Ok, vi sitter här och 
pratar om introduktionen och var och en ser det från sitt perspektiv men vad betyder 

det egentligen, vad kan vi åstadkomma som kan gagna individen eller de aktörer som 

ska jobba med det. Det har varit svårt att hitta vad vi verkligen kan göra som 

påverkar i verkligheten, de som berörs av det. Det var det svåraste och jag säger inte 

att vi har lyckats med det till 100 % idag. Utveckling av introduktionen men på vilket 

sätt, vad ska vi utveckla? Ska det vara själva programmet och innehållet eller hur 

det ska förverkligas? Är det själva utbildningen som brister, är det 

samhällsinformationen som brister, är det praktiken som brister, är det 

mottagningen som brister eller är det kartläggningen av individernas kompetens som 

brister…? (Esmaeil Salehi 19/12 2007) 
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5.1.2 Strategisk osäkerhet 

Den andra osäkerheten som nämns som central i wicked problems är strategisk 

osäkerhet. Denna grundar sig i att många olika aktörer är inblandade i samma 

ämnesområde. De olika aktörerna tar fram strategier och analyser för att hantera 

problemen som inte sällan skiljer sig från andra aktörers analyser. Resultatet kan 

bli skilda och motsägelsefulla strategier vilka kan leda till stagnation och 

dödlägen i arbetet. (Bueren et al 2003) 

Att aktörerna inblandade i introduktionsarbetet förutom en kognitiv osäkerhet 

även upplever en strategisk osäkerhet framkommer i mina intervjusvar. Flera talar 

om den ofta upplevda okunskapen om vad andra aktörer gör inom det fält som 

man själv är verksam inom. Esmaeil Salehi och Katarina Carlzen ger röst åt dessa 

svårigheter då de säger: 

 
Det pågår mycket arbete här, det är många som driver… Ibland det bli parallella 

spår och man gör samma sak fast från olika håll och det finns ingen samsyn kring 
hur man ska göra… Om vi inte kan komma överens på regional nivå så hur kan det 

skapa en bra fortsättning för individen som insatser för att fixa sitt liv. (Esmaeil 

Salehi 19/12 2007) 

 
Samverkan är att man möts och pratar med varandra och att man delar varandras 

verkligheter, för att när man gör det upptäcker man att det som är självklart för mig 

är inte självklart för dig, aha är de det som gäller, är det så man gör? Det upptäcker 
man bara om man arbetar tillsammans och har en dialog, annars utgår man bara 

från en massa saker och det kan vara helt felaktiga. Så samverkar man inte får det 

till konsekvens att när man möter den nyanlände eller asylsökande så ger man fel 

budskap. Då utgår man från vissa sanningar som sen för individen inte stämmer och 

det i förlängningen får inte bara negativa konsekvenser här och nu för de här 

personerna utan det får även stora samhälleliga konsekvenser, då fungerar inte 

systemet. Det kan vara så att Migrationsverket säger till individen att den får gå till 

skatteverket eller det är vårdcentralen och sen går individen dit till vårdcentralen 

och där säger de nää vi tar inte emot dig, du håller ju inte på att dö, och då går 

personen tillbaks till migrationsverket eller så går man till akuten. Det bli total 

rundgång vilken leder till frustration och denna frustration sker den på många 
ställen blir det en hård kärna av frustration i slutändan. Kunskapsöverföring, det är 

det de handlar om för mig samverkan, att man har gemensamma bilder av vad är 

uppdraget. (Katarina Carlzen 19/12 2007) 

5.1.3 Institutionell osäkerhet 

Den tredje och sista osäkerheten kring wicked problems, institutionell osäkerhet, 

resulterar ur det faktum att beslut kring ett problem eller en fråga fattas på flera 

olika platser. De institutionella ramarna där de nya komplexa problemen hanteras 

är ofta kraftigt fragmenterade då olika myndigheter och aktörer är specialiserade 

på olika delar av en fråga.(Bueren et al 2003) 

Den institutionella osäkerheten är något som intervjupersonerna ständigt 

återkommer till på frågor om varför samverkan behövs. Samverkan menar man är 

ofrånkomligt då så många aktörer är inblandade med ansvar för delar i en helhet 

som måste fungera för att kunna erbjuda en god introduktion. Några av 

kommentarerna kring detta återges nedan: 
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Ansvaret är delat… eftersom ansvaret är uppdelat på flera olika myndigheter, 

migrationsverket svarar för mottagning, kommunen svarar för bosättning, 

svenskundervisning och samhällsinformation, regionen svarar för asylhälsa och 

sjukvård för de nyanlända och vi svarar för arbetsmarknadspolitiken så måste man 

få dessa självständiga delar att bindas ihop.(Allan Waktmar 12/12 2007) 

 

Ja, det är en nödvändighet!... Eftersom det är flera olika parter som har ansvar i det 
här och det är lätt att när man lämnar över då, att när flyktingen kommer och 

migrationsverket lämnar över flyktingen till kommunen så ha nu är det klart för vår 

del så är det ju faktiskt vissa bitar som man fortfarande är ansvarig för och det 

måste regleras i samverkansavtal. (Rolf Perleij 18/12 2007) 

5.2 Strategier för hantering av osäkerheter 

5.2.1 Begränsat deltagande 

Den fösta strategi som kan användas för att hantera osäkerheterna kring wicked 

problems är att kontrollera tillträdet till beslut och ventilerandet av åsikter. I 

frågor där en mängd olika uppfattningar om problems verkliga kärna och identitet 

slåss med varandra kan det göra en grupp mer handlingskraftig om gruppens 

sammansättning begränsas till aktörer med mer eller mindre gemensamma 

uppfattningar och gemensam bakgrund. En strategi för att hantera osäkerheter kan 

därför vara att hålla samarbetet inom en mindre grupp och därmed undvika att 

aktörer med andra tolkningar och annat sätt att agera får tillträde till 

besluten.(Sahlin- Andersson 1989) Frågan blir då vilka som upplevs ”lika” den 

egna organisationen? En intressant aspekt på detta tema erbjuder de forskare som 

visat att det inte bara är rationella och objektiva aspekter som avgör den 

upplevelsen. Den kan även handla om subjektiva uppfattningar om lämplighet 

formade av normer och institutionella kontexter. Man brukar benämna detta som 

logic of appropriateness. Begränsningen av deltagandet kan därmed styras av 

annat än endast rationella överväganden.(Sörensen & Torfing 2006) 

I fråga om samverkan kring introduktionsarbetet så var det, som jag ovan 

visat, tydligt att det fanns olika uppfattningar kring vad som bör vara prioriterat 

och ansett som viktigt. I viss mån kan man tolka mina intervjusvar som att den 

begränsning till myndigheter som gjorts och de val av myndigheter som gjorts kan 

vara ett försök till att hålla allt för många kontrasterande uppfattningar borta. 

Allan Waktmar och Åsa Stenbäck säger på temat deltagande: 

 
Det har ju alltid funnits ett resonemang kring vilka parter som var viktigast. Nu är ju 

det här, vad gäller mottagningen och arbetsmarknadspolitiken en myndighetsfråga. I 

den lokala överenskommelsen kan man ju tänka sig hur många parter som helst, 

problemet är ju då att svenskt näringsliv och fackföreningar och sånt här som också 

är otroligt viktiga parter jobbar ju inte riktigt på samma sätt så de är inte så 

intresserade av att sitta i formaliserade myndighetsmöten, utan där har vi andra ytor 
att samverka på som är mer generella. Det som sker inom ramarna för 

överenskommelsen handlar ju om att samordna och koordinera myndighetsansvar 

men det finns ju många spelare men det är ju inte så att alla kan sitta, då blir det ju 
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stora församlingar… Då blir det ju inte så rationellt om vi ska sitta 30st på ett möte. 

Här är det fokus på de som har ett förordningsmässigt ansvar. (Allan Waktmar 

12/12 2007) 

 

Det var ganska naturligt. Sen kan man ju tycka att ja alla föreningar och 

frivilligorganisationer de ska ju vara med och dem ska vara med men det här var ju 

en reell myndighetssamarbete. Det hade nog inte gått att göra på något annat vis, 
hade man bjudit in alla de andra, svenskt näringsliv självklart borde vara med o 

frivilligorganisationer självklart borde vara med, alltså det skulle bli för omöjligt i 

ett initialt skede. Sen har man också beslutat sig för att hålla fast det för att det är 

myndigheterna som samverkar och vi kan påverka varandra möjligen men att 

samarbeta med frivilligorganisationer, de kan inte påverka lagen så som vi kan 

tillexempel. (Åsa Stenbäck 11/12 2007) 

 

Att begränsningar kan ha gjorts av annat än rationella överväganden är något som 

Katarina Carlzen är inne på vilket tyder på att logiken om lämplighet kan vara del 

i förklaringen till varför en del aktörer valts ut som samverkanspart. Hon säger: 

 
Jag tror inte att man aktivt tänker att de ska vi inte ha med utan man tänker inte på 

det. Man ser ju inte hur… Det är ju skillnad på att säga att borde vi inte ha med 

dem? Jo, men hur? Vad ska de göra, hur ska de göra det, när? Vem tar hand om 

det? Det tänket har man oftast inte för det är ju inte så att man bara sätter sig kring 

ett bord och så händer det saker, nä utan så är det inte nån måste ta tag i det och se 

till att det händer. Det är klart att får du med dig olika aktörer ska man också se att 

de behövs som en resurs och det tror jag inte man hinner, man är upptagen med det 

dagliga. Just de här utvecklingsfrågorna, de är ju ofta svår definierade så man 

avsätter inte heller särskilt mycket resurser för det utan det är det här kvantitativa 

och papper och klienter och sådant. Ska det bli någonting av det måste man ha 

någon som jobbar med det, bara det. (Katarina Carlzen 19/12 2007) 

5.2.2 Formalisera först – agera sedan 

Ytterligare en strategi för att hantera de osäkerheter som wicked problems innebär 

är att försöka rama in och formalisera fram en gemensam bas. Genom att begränsa 

deltagandet är det inte säkert att man håller alla skillnader i uppfattningar stången, 

viss spridning av intressen är också något som kan eftersträvas. Bristen på 

gemensam erfarenhet och en gemensam verklighetsuppfattning leder dock till en 

för gruppen oklar situation. För att reducera dessa oklarheter är ett sätt att 

formalisera fram en gemensam organisation. När en arbetsgrupp samlas är det 

därför vanligt med diskussioner om hur gruppen ska konstitueras och om hur 

roller och ansvar ska fördelas. Man kommer överens om vissa regler och riktlinjer 

för arbetet. Genom att först skapa en organisation söker man släta ut olikheter för 

att sedan börja kunna börja från en gemensam bas. (Sahlin- Andersson 1989) 

Denna strävan efter formalisering är mycket tydlig i arbetet med 

överenskommelser kring introduktionen av nyanlända. Att skapa tydlighet, reda ut 

roller och skapa en gemensam bas att stå på upplevs som centralt i det 

samverkansarbete som studerats. Flera kommentarer på detta tema återges nedan: 

 
När vi började pratade vi mycket om våra roller, vad har vi för uppgifter, hur ska vi 

samverka, vilka punkter är viktiga och var ska vi gå in var ska vi inte gå in vad 

betyder samråd osv osv. (Esmaeil Salehi 19/12 2007) 
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Överenskommelserna syftar ju till det senare, ett förtydligande och att man 

avgränsar ansvar och bestämmer när det ska göras och själva ansvarsfråga. Vem är 

det som egentligen har ansvaret? Ofta är det väldigt oklart, man har en massa 

suddiga antaganden om att det är väl dom som gör det…? Det är inte säkert att dem 

alls tänker så, om att det är deras ansvar. Så det handlar om att – så här är det, ja 

men vad gör vi då? (Katarina Carlzen 19/12 2007) 

 

Att mycket tid läggs på att hitta de olika aktörernas roller och skapa tydlighet 

kring uppdrag kan innebära problem och tempoförluster om de inblandade 

aktörerna ofta byts ut. Både Esameil Salehi, Allan Waktmar och Andreas 

Konstantinides är inne på svårigheterna när samverkansgruppen förändras: 

 
Håller man på att stökar om allt för mycket i det här bromsar det ju upp och skapar 

tempoförluster, vi ska anpassa oss efter nya styrningar och nya ledningspersoner 

som ska göra sina avtryck i verksamheten så kan det i sämsta fall bli en viss tids 

förlamning innan man hittat den nya  plattformen.(Allan Waktmar 12/12 2007) 

 

Redan från början sa vi att det var viktigt att leta fram rejäla underlag så att de 
personerna som arbetar med detta, om de försvinner ska inte hela 

överenskommelsen haverera på samma gång och tyvärr kan jag berätta att 

arbetsförmedlingens direktör i Malmö har fått ett annat jobb, han är borta. Jag kan 

inte bara ringa till honom, nu har det kommit en ny som jag inte alls har träffat ännu 

och jag kan inte ringa till den nya och prata med honom om jag har något jag måste 

prata om. Den kontakten har vi tappat härifrån… Hos Region Skåne har man 

avvecklat sydvästra kansliet som satt på MAS och all personal har slutat, idag måste 

jag kontakta personal i Kristianstad om jag vill något. Vi har inte ens en kontakt 

person så samverkan med psykiatrin och det som vi byggt upp i flera år riskerar nu 

att haverera. Omstruktureringar är ett stort hot och jag vet inte hur vi ska hantera 

det.(Andreas Konstantinides 11/12 2007) 
 

Gruppen både till antal individer och myndigheter är ständigt i förändring… Hade 

vi haft en stabilare samling myndigheter och personer hade man inte behövt att varje 

gång förklara för nya vad det handlar om, vad man har kommit överens om och hur 

det ska gå vidare utan när varje gång är det nya personer eller myndigheter som ska 

in eller ut måste man börja processen från början eller i alla fall nästan från början 

och det är tidskrävande och gör att man fokuserar på fel saker eller återigen på 

samma saker.(Esmaeil Salehi 19/12 2007) 

5.2.3 Att förändra genom imitation 

Ett tredje sätt att stabilisera och klargöra osäkerheter är genom imitation. I 

situationer när det är osäkert hur man bör agera för att uppnå ett önskvärt tillstånd, 

när det är oklart vad man egentligen vill och när det är svårt att bedöma vilka 

konsekvenser dagens ageranden kan få framöver är det vanligt att kopiera andra 

som uppfattas som förebilder. I brist på egen erfarenhet eller egen klar bild av 

framtiden övertar man någon annans. Enskilda fall lyfts fram som förebilder vilka 

inspirerar många att göra likadant. Förutom undkommandet av osäkerhet kan en 

förklaring till varför aktörer väljer att kopiera andra vara en strävan efter 

legitimitet. För att få legitimitet för föreslagna förändringar kan det hjälpa att 

hänvisa till att någon annan som lyckats genomföra en förändring liknande den 

man själv planerar.  En tredje förklaring till imiterandet av andra kan ha en 

förklaring i att en del förändringar och reformer hamnar på modet. Tidigare 

forskning har kunnat visa att de organisationer som inledningsvis genomför en 
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viss administrativ reform gör det på basis av interna organisatoriska faktorer. 

Efterföljare förklarar dock ofta sina reformer som baserade på att ett nytt sätt att 

arbeta vuxit fram som ”a necessary component of rationalized organiszational 

structure”. Förändringar genomförs av organisationer som vill visa att de hänger 

med i utvecklingen. Organisationen kan visa sig föränderlig, flexibel och modern 

genom att imitera och införa modereformer. Detta leder till att förändringsvågor 

sveper fram och avlöser varandra. (Sahlin- Andersson 1989) 

Att imitation är en tydlig komponent i spridningen av överenskommelser kring 

introduktion står klart. Den första överenskommelsen som skrevs var på 

nationellnivå på initiativ av Integrationsverket som sedan dess lagt ner mycket tid 

på att sprida dessa idéer till kommuner och regioner. Arbetet med att ta fram en 

överenskommelse i Kävlinge kommun visar tydligt hur man imiterat och 

inspirerats av andra överenskommelser. Rolf Perleij säger: 

 
Vad jag gjorde var att samla ihop lokala överenskommelser från andra kommuner 

och sen var jag även på en kurs, en alldeles utmärkt kurs som Integrationsverket höll 

i… Jag tittade ju på, jag läste ju igenom ett otal alltså ett tjugotal sådana här lokala 

överenskommelser och tittade på struktur, tydlighet och enkelhet på det som var 

specifikt och tydligt. Vissa sådana här kommunala dokument överhuvudtaget kan ju 

vara väldigt ospecifika och svårt att läsa vad som är det essentiella och då fick jag 

väl fram en sex- sju som jag tyckte att de här har någonting. Så började jag jobba 
med dem och tog ut det viktigaste, det fanns ju ingen som hade allt tyckte jag och sen 

gick jag igenom de som jag hade ratat för att se om där ytterligare fanns någonting 

som inte fanns med i det här va. Så började jag bygga det här och pussla fram och 

tillbaka för att få det logiskt och kom då fram till ett förslag som vi tittade på i vår 

grupp… (Rolf Perleij 18/12 2007) 

 

Att denna spridning av överenskommelsearbetet kan ha burit med sig att aktörer 

idag uppfattar samverkan som något som man ”bör” ägna sig åt utan att tänka så 

mycket på innebörden är Katarina Carlzen övertygad om. Hon säger: 

 
Tror du att det finns aktörer som går in i samverkan med inställningen att det är 

något som ligger i tiden och är bra men inte riktigt förstår vad det innebär? 

 

Ja, till hundra procent. (Katarina Carlzen 19/12 2007) 
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6 Vad präglar samverkan kring introduktion? 

Hittills har vi förstått att samverkan kring introduktionen kan förklaras genom att 

använda analysverktyg centrerade kring osäkerhet. Vad som även står klart är att i 

den samverkan som uppstått har man tydligt försökt att reducera dessa osäkerheter 

på en rad olika sätt. Men vad kan då sägas prägla den samverkan som resulterat ur 

hanterandet av dessa osäkerheter? I detta kapitel kommer detta att analyseras med 

hjälp av nätverksteori formulerad av Sörensen och Torfing i Theories of 

Democratic Network Governance.  

 

6.1 Horisontella relationer och ömsesidigt beroende 

Det första karakteristikum som hanteras av Sörensen och Torfing är att nätverk är 

präglade av relativt stabila horisontella relationer mellan ömsesidigt beroende, om 

än operationellt autonoma, aktörer. Med detta menar man att aktörer å ena sidan 

är beroende av varandras resurser och kapaciteter men är autonoma på det vis att 

ingen tvingar aktörerna till en viss typ av ageranden.(Sörensen & Torfing 2006)  

Denna beskrivning av nätverk som präglade av horisontella relationer stämmer 

bra överens med arbetet med överenskommelser kring introduktionen av 

nyanlända som jag studerat. Så här beskrivs detta av Åsa Stenbäck som var 

involverad då den nationella överenskommelsen CÖK togs fram: 

 
Det var ju inte så att en myndighet kunde bestämma över en annan myndighet. Var 

och en har ju sina regleringsbrev och sina uppdrag direkt ifrån regeringen så vi 

kunde ju inte gå in och säga att hörnini på ams nu får ni faktiskt göra så här. Så det 

vi gjorde det var att diskutera och se hur vi gemensamt kunde komma fram till något 

tillsammans. Det var ju vårt enda sätt… Sen var det ju det att som ordförare, att 

sätta ner foten och leda diskussionen det var ju mitt uppdrag men det var ju inte så 
att jag kunde säga att nu får ni faktiskt göra så här hälsa BB King det (Bo Bylund). 

Det gick ju inte. Det vi kom fram till var alltid det som alla kunde ställa upp på men 

det kanske inte var vad alla enskilt tyckte att alla skulle ställa upp på.(Åsa Stenbäck 

11/12 2007) 

 

Även den regionala överenskommelsen kan ses som en präglad av horisontella 

relationer. Esmaeil Salehi från Länsstyrelsen uttrycker detta tydligt då han säger: 

 
Det är en överenskommelse och man ska komma överens. Är det någonting som 

Länsstyrelsen eller någon annan ska ta på sig så är det frivilligt samt baseras på den 

roll och den uppgift som myndigheten har i det här sammanhanget. Vi kan inte göra 

någon annan myndighets jobb. Så när det kommer frågor som är av specifik karaktär 

så tar den som berörs av det hand om det… Nä så jag ser inte något sånt här om 

överordnade och underordnade i det här eller strak och svaga utan man utgår ifrån 

respektive myndighets roll.(Esmaeil Salehi 19/12 2007) 
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Att aktörerna även är ömsesidigt beroende är tydligt. Flera av respondenterna 

uttrycker att ansvaret är delat och att man behöver varandra för att uppnå sina mål. 

Andreas Konstantinides från Malmö stad säger: 
 

Allt vårt planeringsarbete baseras på samverkan eftersom vi har sagt sen tidigare att 

vi befinner oss i en situation där den kommunala verksamheten har svårt att klara att 

lösa alla, jag vill inte kalla de problem, men de förhållanden som innebär att vi tar 

emot så många nyanlända i Malmö. Vi ligger på runt 2000 nyanlända år efter år, det 

innebär en stor påfrestning för den kommunala verksamheten inte minst 

introduktionen. (Andreas Konstantinides 11/12 2007) 

 

Det ömsesidiga beroende som kan sägas prägla nätverk kan delas upp i två 

varianter: resursberoende och strategiskt beroende. Resursberoende innebär som 

termen antyder att aktörer är beroende av varandras resurser för att nå sina mål 

medan strategisktberoende hänvisar till ett beroende av andra aktörers ageranden. 

(Hertting 2006)  

Att parterna upplever sig som strategiskt beroende är tydligt i uttalanden som 

det ovannämnda men aktörerna som samverkar kring introduktionen upplever sig 

även i viss mån resursberoende. Detta visar sig då det ibland krävs att flera aktörer 

slår sina pengapåsar samman för att klara av att genomföra det som man upplever 

som viktiga insatser. Den typen av beroende verkar dock något mer svårhanterligt 

än det strategiska beroendet. Ett exempel på en sådan situation beskriver Andreas 

Konstantinides från Malmö stad: 

 
Vi fick besked för några månader sen att ett utbildningsprogram hos Liber Hermods, 

där hade vi två personer som försökte begå självmord i klassrummet. Sen hade vi en 

annan från Irak som löpte amok och slog sönder inventarierna i skolan… Vi tog upp 

den här frågan till diskussion i vår styrgrupp och vi kom med ett förslag att vår 

pedagogiska personal behöver handledning från psykologerna från röda korsets 

rehabiliteringscentrum och ifrån allmänpsykiatrin eftersom de inte har kompetens att 

klara dessa svåra fall och det finns många sådana. Vi ordnade det med att 

psykologerna nu handleder pedagogerna en gång i veckan. Men sen var det fråga 

om pengar, vem ska betala deras tid? Region Skåne har problem som du kanske 

känner till, de har redan 650milj i underskott så de kunde inte ställa upp med en 

enda krona att betala psykologerna så vi var tvingade från kommunen att betala… vi 

gick med på det eftersom det är hos oss det brinner som sagt… Vi ställer upp med  
de pengarna fast jag ville att de skulle ställa upp faktiskt men det gick inte. Så när 

man kommer upp till rena pengar så att säga är det alltid besvärligt när någon 

måste ställa upp med resurser.(Andreas Konstantinides 11/12 2007) 

 

Det är inte bara från kommunens håll som det upplevs problematiskt att i vissa fall 

behöva andras resurser. Allan Waktmar från arbetsförmedlingen beskriver ett 

liknande problem som grundar sig i att de olika aktörernas anslag inte är full 

koordinerade på centralnivå. Detta får konsekvenser i situationer där aktörerna 

upplever sig som resursberoende. Han säger: 

 
Dessa (anslag) är ju inte fullständigt överlappande. Nu är vi inne i en 

försöksverksamhet som vi har fått pengar till men som kräver medverkan från 
kommunerna men där de inte har fått pengar så att då upplever man från kommunen 

att det kan vara svårt att matcha upp. När vi kan personalförstärka med några 

personer så kan man inte göra det hos kommunen. Det går inte alltid riktigt i takt det 

där.(Allan Waktmar 12/12 2007) 
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Aktörerna som samverkar kring introduktionen upplever sig alltså som ömsesidigt 

beroende både strategiskt och i en del fall resursmässigt. Det har dock 

framkommit i en del svar att aktörerna upplever beroendet som delvis 

asymmetriskt.  Flera av intervjupersonerna talar om att det ofta finns en extra 

stark drivkraft hos kommunen att skapa en fungerande samverkan mellan de olika 

aktörerna då det annars är de som får bära en stor del av kostnaderna förknippade 

med en dålig introduktion:  

 
Enligt min erfarenhet så är det väldigt mycket kommunerna. Eller rättare sagt någon 
i kommunen även om det definitivt inte alltid är så. Det är ju så att kommunen är den 

som sitter med resultatet, har inte det här gjorts så är det ju alltid kommunerna som 

får ta hand om det. Dels kan det vara väldigt besvärligt att sitta med individer som 

inte har… eller ja, som har varit här i flera år utan att något egentligen blivit gjort 

och dels kostar det en massa onödiga pengar. (Katarina Carlzen 19/12 2007) 

 

Andreas Konstantinides från Malmö stad minns inledningen av 

överenskommelsearbetet som mycket avhängigt kommunen: 
 
I Malmö kommun har initiativet tagits härifrån. När vi fick information om den 

nationella överenskommelsen började vi att planera för att utveckla den lokala 

överenskommelsen… Allt initiativ togs från kommunen, kort sagt vi brukar resonera 

så här, det är hos oss i Malmö det brinner, det är vi som måste samordna och fixa 

detta ingen annan kommer att göra det om vi inte är aktiva och fixar detta själva. 

(Andreas Konstantinides 11/12 2007) 

6.2 Agera genom förhandling för att nå konsensus 

Egenskap numer två som Sörensen och Torfing tar upp i sin genomgång av 

nätverk består i att aktörer inom nätverk interagerar genom förhandlingar med 

strävan att nå konsensus och gemensamma ståndpunkter. Detta innebär dock inte 

att beslut alltid fattas i komplett konsensus, ofta sker istället beslutsfattandet i en 

kontext av intensiva konflikter.(Sörensen & Torfing 2006) Dessa konflikter kan 

vara ett resultat av att medlemmarna i nätverket definierar och analyserar det 

berörda policyområdet på skilda sätt. Begrepp som ofta nämns i anslutning till 

detta är ”dialouge of the deaf” och ”framing”.  Det första av dessa begrepp 

refererar till en situation då de olika aktörerna i nätverket definierat och analyserat 

policyområdet på skilda. Aktörerna kan i denna situation tala med varandra men 

inte förstå vad de andra säger. I en sådan situation blir det viktigt att försöka skapa 

gemensamma definitioner och språk, det är detta som det andra begreppet 

”framing” innebär. (Peters 2006) 

Många av mina respondenter menar att man under samverkansprocessen 

lyckats skapa gemensamma tolkningar, analyser och en vi-känsla. Allan Waktmar 

och Eva Kauder- Skarstam berättar:  

 
Man kan nog säga att vi med tiden har fått en gemensam bild faktiskt. Det har ju 

utvecklats och man brukar ju säga att om man samarbetar. Det handlar om att gå 
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från samverkan till samsyn till samarbete. Då är vi nog på samsyn idag.(Allan 

Waktmar 12/12 2007)  

 

Jag upplever det nog så men jag vet inte om andra gör det. Jag känner det så, jag 

vill gärna se det som att det inte bara är vi migrationsverket utan att det finns, även 

om vi har vårt uppdrag, att det finns små bulor med andra som också jag kan 

inkludera. Det tycker jag.(Eva Kauder- Skarstam 12/12 2007) 

 

Vägen till denna samsyn har dock inte varit helt lätt. Problem som dialouge of the 

deaf har varit tydligt närvarande på alla tre nivåer och inneburit mycket arbete 

med framing. Esmaeil Salehi beskriver denna problematik då han på frågan om 

det har varit svårt att få myndigheter att samverka säger: 

 
Ja det har det varit. Varje myndighet, utifrån det uppdrag som den hade och var och 

en hade även med sig en påse resurser för att utföra sitt uppdrag men i vissa frågor 

krävdes att man samverkade på något annat sätt än det som är definieras enligt 

uppdragen. Då var det svåra att övertyga varandra hur vi ska tackla den frågan, det 

tog tid. Samt olika myndigheter har olika kulturer och se på saker och ting utifrån 

den uppgift som man har och det gör det också svårt för dem att tolka ok själva 

samverkan vad vi ska uppnå, alla var eniga om att vi skulle hjälpa individen att gå in 

samt att det ska hjälpa de lokala aktörerna i det här fallet kommunerna att skapa 

samverkan men sättet… det tog tid att hitta denna samverkan.(Esmaeil Salehi 19/12 

2007)  

 

På lokalnivå i Malmö har det varit ett långsiktigt arbete att försöka hitta en 

gemensam grund att stå på i samverkansarbetet. Andreas Konstantinides talar om 

svårigheterna då han säger: 

 
Jag kan säga att det var mycket svårt och det märkte vi direkt från början… Vi 
misslyckades faktiskt med våra första möten. Det var totalt misslyckande, vi kunde 

inte hantera det och vi kom ingen vart… Det har utvecklats olika 

tjänstemannakulturer som vi kallar det och alla var intresserade av sitt eget. Det 

uppfattades som ett hot att man skulle börja samverka så samverkan var inte så lätt. 

Vi skulle ju få ihop våra ekonomier också och så var det personal som skulle lära sig 

att samverka med personal från de andra myndigheterna. Detta var det svåraste 

faktiskt, att kunna få samman…(Andreas Konstantinides 11/12 2007) 

 

Trots att man lyckats skapa denna samsyn på många håll inom arbetet med 

introduktionen är det dock tydligt att det är den egna myndigheten som står i 

centrum för de aktörer som ingår i samverkansgrupperna på alla nivåer. Detta 

uttalar sig många av mina intervjupersoner sig om. Nedan återges Åsa Stenbäcks 

kommentarer på temat: 

 
Nä, det e klart att man ska inte dra för stora växlar på det här, så är det ju. Vi kunde 

ju i den här lilla gruppen skratta och säga ja ja men ni vill ju inte det här, vi visste ju 

ungefär var vi hade varandra och vad vi kunde och inte kunde genomföra på 

hemmaplan. Så, jo huvudsyftet var vi ju väldigt överens om men sen var vi, man ska 

inte dra för stora växlar. Det var ju inget halleluja vad vi åstadkom. Vi åstadkom en 

massa bra saker och en del konkreta men vi visste ju nånstans att det här kan jag 

inte komma hem med, det kommer inte att gå. Så att det klart att myndigheten var ju 

ändå myndigheten. (Åsa Stenbäck 11/12 2007) 
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6.3 Förhandlingar präglas av institutionella kontexter 

Den tredje karakteristiken som enligt Sörensen och Torfing är utmärkande för 

nätverk består i att nätverkens förhandlingar inte sker i något institutionellt 

vakuum. Snarare menar man att förhandlingarna sker i institutionella kontexter 

som innebär regler, normer, värderingar, standards, koder, specialiserad kunskap, 

identiteter och ideologi.(Sörensen & Torfing 2006)  

I arbetet att skapa överenskommelser mellan myndigheter för introduktionen 

av nyanlända är det tydligt att de institutionella ramarna kraftigt påverkat 

processen. Liksom det i föregående avsnitt beskrivits har de olika aktörerna ofta 

haft olika sätt att närma sig frågan med olika tolkningar och prioriteringar. Det 

institutionella ramverket har även påverkat genom att de ingående 

organisationerna haft olika målgruppsfokus, verksamhetsmål eller uppbyggnad. 

Ett exempel på detta beskriver Åsa Stenbäck: 

 
Ams var lite svåra i början för de tyckte att målgruppen, - vi bryr oss ju varken om 

barn eller gamlingar, varför ska vi hålla på med den stora målgruppen, vi vill bara 

syssla med de som kan jobba punkt... Den ständiga frågan var ju det här med ams. 

Deras uppdrag är ju att få statistik och pinnar. För så mycket människor det får 
igenom i sina system får de ju också betalt, eller deras budget läggs ju efter det. 

Vilket innebär att om du då får in en invandrare på arbetsförmedlingen som inte kan 

svenska ohh shit de har ju så hääär lång väg till arbetsmarknaden så satte man de i 

kategori fyra och poff in i en pärm. Det är ju en typisk sån där grej att för att hålla 

uppe sin statistik så jobbade man med dem som var möjliga och nära 

arbetsmarknaden och inte de andra och de har de ju alltid fått kritik för. Nu har det 

ändrats så de sista åren och framförallt i år så har de ju mycket insatser där de 

fokuserar på den här gruppen, det är instegsjobb och nystartsjobb. Sen är det ju ett 

antal insatser, ja allt möjligt just nu… 

Och sen var det ju så att Sveriges Kommuner och Landsting är en 

intresseorganisation och ingen myndighet. Hela tiden ställde de sig därför vid sidan 

och sa att - jag kan inte komma ut till kommunerna och säga att nu ska ni göra så 
här för jag är ju vald utav dem och ska serva dem så jag kan inte bestämma över 

dem. Så det var ett dilemma hela tiden som SKL tog upp hela tiden…(Åsa Stenbäck 

11/12 2007) 

 

Något som diskuterats ganska mycket av alla respondenter i intervjuerna är 

svårigheter som spretande regleringsbrev och andra regler och förordningar leder 

till. Här sätter de institutionella ramarna ibland fälleben för samverkansprocessen 

och flera uttrycker sitt missnöje över hur svårt det är att få gehör för dessa 

problem på en högre nivå. Andreas Konstantinides från Malmö och Allan 

Waktmar från Arbetsförmedlingen stad ger exempel på svårigheter man stött på: 

 
För att kunna få studielån var man tvungen att ha permanent uppehållstillstånd i två 

års tid, men vi hade nyanlända med akademisk bakgrund som klarade Sfi proven på 

ett år och sen ville de gå vidare och studera på högskola eller universitet, komvux 

eller någonting men de var tvungna att vänta ett år innan de kunde få studielån och 

gå vidare med sina studier så vi hade en passiv tid för dem i ett år. Detta kan vi säga 

är strukturella hinder… (Andreas Konstantinides 11/12 2007)  

 

Vi skulle önska att satsmakterna klargör vad en deltagare i svenskundervisning är 
för något. Är det en arbetssökande eller är det en kursdeltagare och skolelev? 

Därför att det finns fortfarande rätt mycket diskussioner kring när det är det lämpligt 
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att påbörja arbetsmarknadsinträdet. När vi ska börja jobba mer tidigt och samtidigt 

så uppstår ju då systemkollisioner. Sfi deltagaren går inom skolan med de ramarna 

med sommarlov, vinterledighet, studiedagar osv samtidigt ska vi då fixa fram 

praktikplatser och rycker deltagaren och stökar till i planeringen för skolan då de 

kanske har skrivning eller liknande och så blir den enskilde deltagaren förvirrad 

mina kompisar har ju lov nu eller mina lärare är på utbildningsdag varför ska jag va 

på arbetsplatsen. När man arbetar mycket med tidiga arbetsinsatser gör man ju det 
samtidigt som de deltar i Sfi och då blir det så uppenbart att det är två system som 

inte är kalibrerade… Samtidigt ska vi ju komma bort ifrån denna trappa där det ena 

ska göras först och sen det andra.(Allan Waktmar 12/12 2007) 

 

En del av respondenterna uttrycker att det kan vara svårt att få förändringar i 

regleringsbrev då tjänstemän kan blir absorberade av sin egen operativa 

verksamhet och inte har den tid och kraft som krävs för att skapa förändring. En 

annan förklaring som tas upp är att samverkan försvåras av att det inte upplevs 

finnas någon samverkan eller koordination på departementsnivå. Åsa Stenbäck 

säger: 

 
Sen är det inte heller en oväsentlig del att skolfrågorna ligger under 

utbildningsdepartementet, migrationsverket ligger under utrikesdepartementet, 
integrationsverket låg tidigare under justitiedepartementet men nu ligger 

integrationsfrågor under jämställdhets- och integrationsdepartementet eller i alla 

fall under den ministern. Så de kan ju inte samsas här uppe, när de sitter och skriver 

regleringsbrev till oss funderar de över åhh det här är så viktigt men man sitter och 

skriver regleringsbrev ner till det egna stupröret. De måste lära sig vad samverkan 

är innan de kan få till det totalt för oss. Sen kommer ju finansen in och säger att nä, 

det får inte kosta nånting. Finansdepartementet är hopplösa på det att lägga sig i 

och strama åt… Så det är både finans och dessa stuprör som finns på 

departementsnivå, på ministernivå.(Åsa Stenbäck 11/12 2007)  

6.4 Egna ramverk och nätverksmanagment 

Ytterligare en egenskap som enligt definitionen präglar nätverk är hur de inte styrs 

av några hierarkiska länkar eller av de regler som präglar marknaden. Istället styrs 

nätverken av aktörernas egna idéer, resurser och interaktioner som leder fram till 

ett nätverksspecifikt ramverk (Sörensen & Torfing 2006). Många teoretiker på 

nätverkstemat, t.ex. Jackson & Stainsby (2000), lägger dock stor vikt vid frågan 

om ”nätverksmanagment” eller ”metagovernance”. De talar om hur nätverk 

kräver ett tydligt ledarskap för att kunna fungera effektivt och som kan hjälpa till 

att hitta nya gemensamma målvisioner och arbetssätt.  

Några direkta hierarkiska länkar eller marknadsincitament är svåra att hitta i 

den samverkan som uppstått kring introduktionen. Ingen aktör som jag talat med 

har känt sig styrd att agera på något visst sätt eller utforma arbetet på något 

speciellt sätt. Istället upplever de att det i mycket är de egna idéerna och 

interaktionerna som lett fram till överenskommelsedokumenten, om än med 

inspiration av andra. Allan Waktmar och Esmaeil Salehi säger på detta tema: 
 

Vi hämtade  naturligtvis inspiration från vår egen ide om vad som behöver göras för 

att påskynda och effektivisera arbetsmarknadsinträdet. För att få de olika delarna 

att gripa in lite mer i varandra, det hade vi nog rätt så klart för oss. (Allan Waktmar 

12/12 2007) 
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Man tittade på den centrala nivån men den var mer som en inspirationskälla, 

punkterna var de samma, man samverkade för att utveckla introduktion men hur det 

sen ser ut och vilka aktörer deltar var inte samma. Man tittade på den och skrev sitt 

eget med stöd av den för man hänvisade till den centrala. (Esmaeil Salehi19/12 

2007) 

 

Det är dock tydligt att samverkansprocessen på central nivå har tryckt på för att 

starta upp samverkan på regional och lokal nivå. Alla jag talat med nämner 

tecknandet av den centrala överenskommelsen som en avgörande händelse för 

tecknandet av den egna överenskommelsen. Detta möjliggör en tolkning av den 

centrala överenskommelsens roll som metagovernance då den skapat målvisioner 

och arbetssätt. Katarina Carlzen uttrycker detta nedan: 

 
Nånstans så är det ju en nationell strategi från början. Det var ju Integrationsverket 

som drev fram det här att myndigheterna ska samverka för att det ska bli så effektivt 

som möjligt. Sen har ju det tagit lång tid att få det här att droppa ner i systemet med 

överenskommelser och olika dokument. Men det är klart att för enskilda tjänstemän 

och handläggare så - ja ok, tillslut så uppfattar man det här med samverkan men det 

är ju inget som föds ur deras verkligheter utan det är ju något som har 
kommit.(Katarina Carlzen 19/12 2007) 

 

Det fanns dock inga direkta centrala påtryckningsmedel vare sig i form av 

morötter eller piskor för att få kommuner och regioner att börja arbeta för 

samverkan. Åsa Stenbäck berättar: 
 

Som tjänsteman på integrationsverket så jobbade vi, alltså vi kunde inte säga att gör 

ni inte det här så får ni betala böter, eller då drar vi in detta. Vi hade absolut nada 

att komma med utan det var ju vi själva, vilket innebar att vi var ju tvungna att 
utarbeta arbetssätt som var acceptabelt. Alltså ett rent konsultativt förhållningssätt, 

metodstöd, att ställa de rätta frågorna, att föra in kunskap vid rätt tillfälle och så. 

(Åsa Stenbäck 11/12 2007) 

 

Att idén med samverkan kring introduktion kommit ”ovanifrån” är något som 

man på lokalnivå inte sett som något problem och flera efterfrågar mer hjälp och 

stöttning i utvecklingen av överenskommelserna:  

 
När det gäller den nationella överenskommelsen är det ett undantag (från skepsisen 

som kan kännas gentemot idéer från ”ovan”). Eftersom det var någonting som alla i 
Malmö både statliga och kommunala aktörer tyckte att- äntligen! Detta är fantastiskt 

bra! Sen finns det många exempel när det uppfattas tvärtom men just detta 

uppfattades som mycket positivt och utvecklande. Vi sa äntligen har alla fått direktiv 

att utveckla samarbete eftersom det inte finns någon som kan klara sig själv! 

(Andreas Konstantinides 11/12 2007) 

 

De skulle kanske kunna visa vägen lite tydligare (Regionala Överenskommelsen), vi 

har ju ett jättegott samarbete här och vi kan ju inte säga att vi inte har något gott 

samarbete med våra andra kommuner men det är på ett annat sätt. Det kanske hade 

varit jättebra om man framförallt på regional nivå skulle kunna ha olika slags 

seminarium om olika saker som skulle stimulera på något sätt. Men det har de väl, 

det ligger väl på gång på Länsstyrelsen. (Eva Kauder- Skarstam 12/12 2007) 
 

Jag tror att man har sett att de (CÖK & RÖK) är alldeles för otydliga och allmänna. 

Vi märker nu ute i kommunerna att man vill ha lite tydligare direktiv...  Man behöver 

någon slags guide, vad är meningen också i förhållande sinsemellan. Men jag tror 

inte att man upplevt överenskommelserna som tillräckligt tydliga… (Katarina 

Carlzen 19/12 2007) 
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6.5 Syftar till att forma policy  

Den femte och sista egenskapen som tas upp är att nätverk syftar till att påverka 

visioner, planer och policy som är riktade mot allmänheten och är på så sätt 

deltagare i politiska förhandlingar. (Sörensen & Torfing 2006)  

Samverkan kring introduktion av nyanlända är tydligt syftat för att påverka 

åtgärder och policy riktade mot allmänheten. Vad som i detta samarbete utvecklas 

påverkar i allra högsta grad individers möjligheter och chanser i samhället. Vad 

som dock kommit fram i min studie är att politiker ofta inte varit speciellt 

involverade i skapandet av dessa nätverk eller deras fortsatta arbete. Samverkan är 

i mångt och mycket en tjänstemannadominerad idé och verksamhet. Många av 

intervjupersonerna upplever visserligen att politiker varit stöttande och applåderat 

försöken i efterhand men inte själva varit drivande.  
 

Samverkan hade uppstått och sen hade regeringen sätt att aha detta var ju inte så 

dumt och flera gånger förde man då fram den centrala överenskommelsen och bla 

bla bla den centrala överenskommelsen. Den fördes fram i olika sammanhang och 
man såg ju det här samarbetet naturligtvis. Så vi samarbetade först innan vi fick 

uppdraget från regeringen men sen har det ju alltid stått om samverkan bland 

aktörerna runt introduktionen...  (Åsa Stenbäck 11/12 2007) 

 

Den nationella överenskommelsen, den kom från tjänstemän. Dvs från direktörerna i 

de olika statliga verken. Därifrån började det.(Andreas Konstantinides 11/12 2007) 

 

Den här politiska styrningen fanns inte för vi är under regeringen och blev inte 

tillsagda förutom genom regleringsbreven att delta i det här arbetet… det var ingen 

politisk debatt eller så innan utan jag tror att det kändes att det fanns ett behov, den 

centrala överenskommelsen fanns och då kom det här behovet att det vore bra om 

man samverkade på regional nivå också och man hängde med som myndighet... 
(Esameil Salehi 19/12 2007) 

 
Det har bara mottagits positivt (överenskommelsearbetet), de (politikerna) har inte 

haft några speciella önskemål så utan de har ju gått på utredningen. (Rolf Perleij 

18/12 2007) 

 

Katarina Carlzen talar om problemen med att politiker ofta inte är så djupt 

involverade i samverkansprocessen då hon säger: 

 
Nä, det (initiativet till överenskommelser) kommer ifrån tjänstemän men ingen 

politiker är ju emot det givetvis… Vad man ofta uttrycker kommunalt är att man 

saknar ett politiskt uttalat stöd och det är ofta det som skulle krävas för att få ett 

resultat att det blir förankrat politiskt. Att politikerna blir insatta och förstår och 

stödjer och så där… Det har ju inte funnits det tillräckligt tydligt och det är också en 

av anledningarna till att det har varit så svårt att få det här att fungera i 
verkligheten. (Katarina Carlzen 19/12 2007) 



 

 26 

7 Slutsatser och diskussion 

Den samverkan som uppstått kring introduktionen av nyanlända flyktingar och 

andra invandrare kan sägas följa den rörelse från government till governence som 

diskuterats av många forskare. Arbetet med överenskommelser är tydligt präglat 

av en önskan att komma bort ifrån stuprörstänk och fragmentering för att istället 

gå mot horisontell samordning där aktörer lättare kan nå varandra och diskutera 

sina gemensamma intressen i arbetet med att skapa en god introduktion för 

personer som nyligen kommit till Sverige.  

Varför denna samverkan uppkommit var den första frågeställning som sökte 

svar i min uppsats. Svaret på detta söktes genom användandet av begreppet 

wicked problems och tydligt blev att aktörer verksamma inom 

introduktionsarbetet av nyanlända upplever arbetet som präglat av en rad 

osäkerheter. Min analys visar tydligt att många olika uppfattningar kring vad som 

utgör en god introduktion cirkulerar, många olika strategier har utarbetats för att 

hantera introduktionen och en lång rad olika aktörer är inblandade. Detta föder en 

osäkerhet och en oklarhet som väcker ett behov av dialog och samarbete aktörerna 

emellan.  Den samverkan som vuxit fram kring introduktionen är därför också 

tydligt påverkad av försök att rå på dessa osäkerheter. Aktörerna som bjudits in 

till samverkansgruppen har begränsats, man har arbetat hårt för att formalisera 

samverkan genom förtydliganden av respektive myndighets uppdrag och roller 

och man har sökt inspiration och imiterat andras försök att rå på osäkerheterna. 

En fråga som väckts genom dessa svar på frågan varför samverkan uppstått är: 

varför nu? Flyktingmottagning och introduktionsarbetet har pågått sedan långt 

innan samverkansarbetet kom igång år 2001. Varför har man först nu insett 

osäkerheten och inlett samverkansarbete? Svaret på denna fråga är naturligtvis 

inte helt lätt och kan inte ges några direkta svar genom min studie. Frågan är dock 

intressant då mycket av kritiken mot governance- teori grundar sig i att 

samverkan och nätverk inte är något nytt. Många forskare menar att samverkan 

och samarbete pågått sedan länge men att det nu fått en ny etikett och ägnas större 

intresse. Om detta är fallet i arbetet med introduktionen av nyanlända är svårt att 

säga något bestämt om genom de svar jag samlat in. Jag tycker dock att det verkar 

som respondenterna faktiskt upplever samarbetet kring dessa frågor som ganska 

nytt. En annan möjlig förklaring till varför detta denna samverkan då uppkommit 

först nu kan vara att det relativt nyligen skapats nya normer kring vad en 

förvaltning som hanterar introduktion bör ägna sig åt. I avsnitt 5.2.3  analyserade 

jag om den samverkan som uppstått kring introduktion kan tolkas som påverkad 

av, eller rent av som ett resultat av, imitation av andra. Det blev då tydligt att 

mycket av överenskommelsearbetet bygger på att se och lära av andra och att det 

även aktivt skapats förebilder i centrala och regionala överenskommelser kring 

hur samverkan bör utformas. Detta har lett till en situation där många nu anser 

samverkan kring introduktion är nödvändigt. En anledning till varför dessa 
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normer och påtryckningar fått en så stor effekt tror jag hänger samman med att 

flyktingmottagning idag är en så het och aktuell fråga. Många av mina 

respondenter uttrycker behovet av samverkan som sammanhängande med det 

faktum att Sverige under senare tid tagit emot många fler flyktingar än man gjort 

tidigare. Samtidigt rasar en allmän debatt kring integrationspolitikens 

misslyckanden vilket säkerligen ökar aktörers vilja att försöka nya grepp och 

metoder för att förbättra introduktionen vilket i förlängningen även påverkar 

integrationen.  

Den andra frågeställning som sökt svar i min uppsats har varit vad det är som 

präglar den samverkan som uppkommit kring introduktionen? För att studera detta 

har jag tagit hjälp av Sörensen & Torfings definition av nätverk som består av fem 

karakteristika. Genom analysen av mitt material efter dessa linjer tycker jag att jag 

funnit många intressanta aspekter av samverkansarbetet där man tydligt kan 

urskilja möjligheter och svårigheter med denna typ av organisation. Det är tydligt 

att många av de egenskaper som tas upp av Sörensen & Torfing är närvarande i 

arbetet med samverkan om introduktion av nyanlända flyktingar och andra 

invandrare. 

En generell slutsats som kan dras efter genomgången av dessa aspekter är att 

alla informanter jag intervjuat ser samverkan som mycket viktig och givande då 

aktörerna tydligt är beroende av varandra för att kunna erbjuda en god 

individualiserad introduktion. En kvalitativ språkundervisning kan inte 

genomföras om eleven är sjuk, praktik och arbete är svårt om personen har dåliga 

språkkunskaper, hälsan kan antas påverkas negativt om individen inte har 

någonstans att bo och felaktig information hos Migrationsverket kan leda till 

förvirring och frustration som påverkar hela introduktionsperioden negativt osv. 

Processen att få till denna samverkan och att sedan arbeta på detta sätt har dock 

visat sig inte vara helt lätt. Samverkansprocessen har präglats av svårigheter att få 

ihop resursberoenden, man har tvingats hantera många olika tolkningar kring vad 

som är viktigt i introduktionen, ständiga omorganiseringar har hotat stabiliteten 

och regleringsbrev och institutionella kontexter har spretat och satt käppar i 

hjulen. 

En mycket intressant aspekt som jag tycker kommit till ytan i min uppsats är 

ifrågasättandet av om vertikal styrning och hierarki verkligen spelat ut sin roll på 

områden där nätverk och samverkan ses som verkande. Till många av de problem 

som stötts på i mitt fall av samverkan kring introduktion sitter staten i form av 

regering och departement på flera viktiga nycklar. Resurssamordning och 

koordinerade anslag hade kunnat hjälpa situationer då det är svårt att hantera 

resursberoenden, samordning av regleringsbrev och andra förordningar hade 

inneburit stora fördelar för samverkansprocessen liksom det hade gjort med en 

stabilitet i hur förvaltning och myndigheter ska verka. Aktörer ”ovanför” 

samverkansgruppen sitter med andra ord till stor del på makten att forma 

förutsättningarna för samverkan.  

Att hierarkier skulle ha spelat ut sin roll ifrågasätts vidare av diskussionen 

kring hur normer uppstår kring förvaltningars ageranden. Ingen av respondenterna 

jag talat med ser den egna samverkansgruppen som präglad av några hierarkier, 

inte heller har de upplevt sig styrda av någon annan nivå. Dock går det inte att 

bortse från att överenskommelser kring introduktion i stora delar är ett koncept 



 

 28 

som förts ner ”från ovan” till kommunerna och inte något som spontant uppstått. 

Inga direkta påtryckningsmedel har i och för sig funnits till förfogande för att få 

aktörer att samverka på lokal- och regionalnivå men nästan ingen av de jag talat 

med ser de lokala överenskommelserna som ett initiativ taget utan inspiration från 

centralnivå. De flesta av respondenterna ser dock denna stöttning och dessa 

centrala initiativ som någonting positivt och eftersöker mer hjälp. 

Detta fortsatta behov av vertikal styrning och stöttning skiljer sig från många 

av de antaganden som gjorts kring hierarkisk styrning vid övergången till 

governance från government. Ett tydligare erkännande av dessa aspekter skulle 

dock kunna innebära ett tydligare politiskt ansvarstagande för processerna och 

dess utfall. Respondenterna som jag intervjuat uttrycker ofta svårigheter att få 

gehör för problem de stöter på som kräver aktion från politiker på olika nivåer. Ett 

erkännande av politikens vikt för samverkansprocessen skulle innebära en 

frångång från synsättet att organisation i form av joined-up government är ett 

neutralt administrativt instrument och skulle kunna innebära förändringar i 

strukturella och institutionella arrangemang som ofta håller samverkansprocessen 

tillbaka. Förändringar som skulle kunna innebära att förutsättningarna för att nå de 

integrationspolitiska målen skulle förbättras avsevärt.  
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9 Bilaga 

9.1 Intervjuguide 

Om intervjupersonen och dess organisation: 

 Vilken var din individuella roll vid utformandet av överenskommelsen och arbetar du på 

något sätt med den idag?  

 Vilken roll har din organisation för introduktionsarbetet för nyanlända? 

 Vilken var din organisations roll vid utformandet av överenskommelsen och hur ser den ut 

idag? 

 

Varför överenskommelse: 

 Varför behövs samverkan kring introduktion av nyanlända? 

 Hur såg samverkan ut innan överenskommelsen?  

 Varför tror du att detta tänk om samverkan föddes från början? Vad tycker du om det?  

 Varför behövdes en överenskommelse för att slå fast samverkan?  

 

Hur uppstod överenskommelsen: 

 När började arbetet med överenskommelsen? Varför vid denna tidpunkt? 

 Vem tog initiativet till arbetet? Varför dessa?  

 Vilka var ingående parter? Varför just dessa?  

 Varför gick din organisation med i detta arbete, var det någonsin ifrågasatt internt eller 

externt? 

 Vilka var mest drivande i processen? Varför?  

 Var någon part svår att få med?  

 Hur bedrevs arbetet rent pratiskt? Vem var/är sammankallande och hade/har någon part mer 

att säga till om än någon annan?  

 Fanns det några konkreta incitament att skapa en överenskommelse? Morötter och piskor? 

 Hade de ingående parterna en liknande inställning till vad som var viktigt för introduktion 

av nyanlända? Om det fanns olikheter vilka var dessa och hur hanterades dessa? 

 Har några andra parter visat intresse av att ingå? Är det någon som saknas enligt dig? 

 Hur ser överenskommelsen ut? Vilka skrivelser gjordes och vad ser du som det viktigaste i 

detta dokument?  

 Fanns det några stöttestenar vad gällde överenskommelsens innehåll? Vilka i så fall? 

 Vilka olika versioner finns av överenskommelsen och vilka förändringar har gjort i de olika 

omarbetningarna? Varför?  

 Var några/någon aktör lättare eller svårare att arbeta tillsammans med? Varför?  

 Finns det något hos respektive myndighet som har varit svårt att förena? 

 Vilken politisk stöttning hade arbetet att skapa samverkan bland dessa aktörer? 
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 Vilka finansiella anslag fick detta arbete från de olika aktörerna och från din egen 

organisation? Fanns några andra finansiärer?  

 Varifrån hämtades inspirationen vid utformningen? Om uppifrån ålagt, hur har detta 

uppfattats?  

 Hur påverkade har ni varit av den centrala överenskommelsen?  

 Har ni träffat andra med överenskommelser för att få inspiration? Kan du se något bra som 

någon annan har som du hade velat få in i er överenskommelse?  

 Har det diskuterats möjligheter att skapa en one-stop shop? Vad tycker du om det? Varför? 

 

 

 

 

Överenskommelsen idag och dess effekter: 

 I vilken mån är överenskommelsen aktiv idag? Finns det någon styrgrupp eller organiserad 

struktur? 

 Finns det några anslag till samverkan genom budgeten idag? Från vem i så fall och hur 

mycket? 

 Vilken politisk stöttning har arbetet att skapa samverkan bland dessa aktörer idag? Ser du 

det som en prioriterad fråga? Är det annorlunda än i början? 

 Har arbetet lett fram till några förändringar i lagtexter och regleringsbrev? Borde det göra 

det? Vad i så fall borde ändras? 

 Vilka är drivande i samverkansprocessen idag? 

 Upplever du att överenskommelsen förändrat något konkret på området introduktion av 

nyanlända? Tex kontakter mellan myndigheter och tjänstemän i de olika organisationerna?  

 Har det förändrat de ingående organisationernas arbetssätt eller prioriteringar som du ser det 

internt och/eller interorganisatoriskt? På vilket sätt i så fall? 

 På vilket sätt upplever du att överenskommelsen har påverkat just din organisation? Varför? 

 Hur upplever du samarbetet idag, vad är bra/dåligt? Varför? 

 Hur mycket arbetar ingående myndigheter tillsammans idag? Borde/kunde det vara på något 

annat sätt? 

 Upplever du att det skapats en starkare vi känsla bland aktörer kring introduktionen? Har 

organisationerna förts närmare varandra?  

 Har normer bland inblandade förändrats på något sätt så att man idag ser 

samverkansgruppen som en egen grupp eller är det den egna organisationen och dess 

verksamhetsmål och arbetssätt som fortfarande är viktigast? 

 Vilken effekt tror du att integrationsverkets nedläggning och andra myndigheters förändring 

spelar för framtiden på detta område? 

 Vilken roll spelar individers karaktärer i arbetet och i vilken mån är det ett formellt inarbetat 

koncept idag? 

 Hur ser du på överenskommelsens framtid? 

 

 


