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Abstract 
In present study interviews with five officials and the gathering of documentation carried out in a 

reception center for newly arrived refugees located in a medium-sized municipality in central 

Sweden. The aim has been on the basis of the collected empirical data to evaluate how the 

municipality worked to promote the integration of newcomers, what measures were available, 

whether there were existing goals, and how they were formulated, and the extent to which they were 

implemented. This constituted, together with earlier research and systems theory based framework 

for the study's conclusions. The study showed that communication between and within the 

investigated unit was partly flawed. It has also showed that there was a degree of conflict in 

organizational approaches within the examined entity which could cause bottlenecks in the activity. 

The current study also showed the difficulty in estimating the resources currently needed to cover 

the need of, among others, Swedish for immigrants.  
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Sammanfattning 

I föreliggande studie har intervjuer av fem tjänstemän samt insamlande av styrdokument 

genomförts i en mottagningsenhet för nyanlända flyktingar beläget i en medelstor kommun i 

Mellansverige. Syftet har utifrån insamlad empiri varit att utvärdera hur kommunen arbetat för att 

främja integrationen av de nyanlända, vilka insatser som stod till buds, huruvida det existerat 

uppsatta mål, samt hur dessa var formulerade och i vilken utsträckning de efterlevts. Detta utgjorde 

tillsammans med den utvalda forskningen och den systemteoretiska basen ramverket för studiens 

slutsatser vilka resultat- och analysdelen grundat sig på. Studien visade att kommunikationen 

mellan och inom undersökt verksamhet till viss del var bristfällig. Den har även påvisat att det 

förekom ett visst mått av stridande organisatoriskt synsätt inom den undersökta enheten vilket 

kunde orsaka flaskhalsar i verksamheten. Den genomförda studien visade även på svårigheten i att 

beräkna vilka resurser som för tillfället behövdes för att täcka behovet av bland annat SFI-platser.  
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1 Inledning 
Nyhetsrapporteringar vittnar om en nutid kantad av väpnade konflikter runt om i världen vilket 

skapat sällan skådade migrationsströmmar. Det faktum att människor varit tvungna att fly för sina 

liv har emellertid världen skådat förr. År 1945, i efterdyningarna av andra världskriget bildades 

förenade nationerna, en mellanstatlig organisation vars syfte var att främja de mänskliga 

rättigheterna. Därmed tillkom artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

som förkunnar att var och en som flytt från krig och förtryck har rätt att söka asyl i mottagarlandet 

(www.un.org). Krigen i forna Jugoslavien under 1990-talet är ett bra exempel på hur myndigheter, 

länsstyrelser och kommuner tillsammans kan skapa förutsättningar att integrera människor som flytt 

till Sverige (Gustafson, 2004). Förutsättningarna för att integrera människor har dock förändrats 

under de dryga 25 år som fortgått sedan krigen på balkanhalvön. Dagens migrationsströmmar 

kommer huvudsakligen från länder i regionen kring mellanöstern och Afrika (Migrationsverket, 

2015). Befolkningen i många av dessa länder lider av en låg läs- och skrivkunnighet där vissa 

grupper är analfabeter (UNESCO, 2012). Detta ställer således höga krav på ett tillhandahållande av 

en effektiv språkundervisning runt om i landet. 

För att ge en bild av den samtida globala folkvandringen kan nämnas att i skrivande stund har över 

700000 människor hittills i år sökt asyl i Europa (Eurostat, 2015). Statistiken visar att många 

människor tar sin tillflykt till Sverige i hopp om en bättre framtid. Migrationsverkets data visar att 

t.o.m. oktober månad 2015 har över 110000 människor sökt asyl i Sverige. Vidare sökte närmare 

10000 människor under en och samma vecka asyl i Sverige under hösten 2015 (Migrationsverket, 

2015). Asylprövningen utförs av Migrationsverket och syftar till att utröna huruvida personen ifråga 

uppfyller de kriterier som krävs för att erhålla uppehållstillstånd. Då den asylsökande fått 

uppehållstillstånd upphör därmed Migrationsverkets ansvar att gälla, därmed tar 

Arbetsförmedlingen tillsammans med kommunen över ansvaret; vars ansvar ligger i att den som 

erhållit uppehållstillstånd skall integreras i någon av Sveriges kommuner med målet att bli 

självförsörjande. 

I den undersökta kommunen har fram till november 2015 närmare 300 individer fått 

uppehållstillstånd och mottagits i kommunen (Migrationsverket, 2015). Det rådande läget skapar 

således utmaningar för myndigheter och kommuner att arbeta med belastade system inom hela den 

offentliga sektorn. Att systemen är belastade redogör Riksrevisionsverket för i en färsk rapport där 

myndigheten i en prognos räknar med att statens utgifter för migration och integration beräknas 

hamna på runt 40 miljarder kronor år 2016 (RIR 2015:17). I rapporten påtalas explicit att väl 

anpassade och effektiva insatser och resurser är ett måste för att tillgodose det ökade behovet. Det 

http://www.un.org/
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finns således ett stort behov att utvärdera och granska berörda verksamhetsområden. Vidare påtalar 

Riksrevisionen i samma rapport att flertalet kommuner brister i deras skyldighet att erbjuda 

samhällsinformation och målgruppsanpassad svenska för invandrare (SFI). Revisionen utmynnar 

således i ett antal intressanta slutsatser vilka denna studies författare anser lämpar sig väl att 

undersöka med en genomtänkt utvärderingsmodell.  

 

1.1 Bakgrund 
Begreppet integration i samhällsvetenskaplig och politisk bemärkelse introducerades 1975 i Sverige 

där grundtanken var att majoritetssamhället anpassade sig till och erkände invandrarens bakgrund 

och kultur. Detta ska jämföras med tiden innan 1975 då det rådde en assimilationspolitik i Sverige 

vilket innebar att nyanlända invandrare förväntades anamma en fullständig anpassning till det 

rådande majoritetsamhället (prop. 1997/98:16). Det har sedan dess runnit en hel del vatten under 

broarna och propositionen som skrevs för över 40 år sedan har med tiden cementerats i svensk 

immigrations- och integrationspolitik. Övergången till en integrationsbaserad invandringspolitik har 

emellertid inte varit smärtfri då den kritiserats från flera håll av bland andra Masoud (2006), som 

hävdar att nuvarande invandringspolitik har fört med sig ett ”vi” och ”dom” tänkande vilket lett till 

segregering och marginalisering av vissa grupper (SOU 2006:73). Över tiden har även 

huvudmännen som ansvarat över migration och integration förändrats. Etableringsreformen var en 

för sammanhanget viktig reform som togs i bruk 2010. Reformen innebar bland annat att statliga 

Arbetsförmedlingen tog över det samordnade ansvaret över nyanlända, vilket tidigare legat under 

det kommunala ansvaret (SFS 2010:197). Rent konkret var syftet med reformen enligt dåvarande 

regering att i större utsträckning än tidigare fokusera på att erhålla arbete för den nyanlända, för att 

därigenom integreras och etablera sig i samhället. Numera ansvarar kommunerna över att bistå med 

samhällsorientering och svenskundervisning för invandrare (SFI). Även skola, barnomsorg, hjälp 

med bostad, andra insatser för barn och ungdomar samt insatser inom det sociala området, såsom 

försörjningsstöd, ligger under kommunens ansvar (ibid.).  

 

1.2 Kommunens integrationsansvar – då och nu 
Sverige har under lång tid varit ett land med hög invandring. Under 1950- och 60-talet utgjorde 

majoriteten av de människor som sökte sig till Sverige av arbetskraftsinvandring. Bilden 

förändrades dock under slutet av 1970-talet då invandring huvudsakligen kom att bestå av 

flyktingar och deras anhöriga (SOU 2005:50). Då invandringen under denna tid huvudsakligen 

rörde arbetskraftsinvandring ansvarade dåvarande Arbetsmarknadsverket för mottagandet. Under 

1980-talet förändrades, till följd av det ökande antal flyktingar, ansvarsläget till att ligga under 
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kommunerna och Statens invandrarverk (nuvarande Migrationsverket). Staten krävde att 

kommunerna arbetade med en individanpassad introduktionsplan för envar; en plan som skulle 

innehålla samhällsinformation, kartläggning av bland annat utbildningsnivå och språkkunskaper. 

Kommunen var för övrigt fri att anpassa innehållet i planen efter behov (ibid.). Staten kom 

emellertid i en utredning 1996 fram till att för få av de som genomgått kommunens 

introduktionsplan erhållit ett arbete och blivit självförsörjande; där fastslogs även att samarbetet 

med Arbetsförmedlingen inte fungerade tillfredsställande (SOU 1996:55). Detta ledde sedermera 

till att staten i prop. 1997/98:16 kungjorde att kommunerna även fortsättningsvis skulle ansvara för 

introduktionen av nyanlända flyktingar. Nu skulle dock kommunerna i högre grad fokusera på 

flyktingars fysiska och psykiska hälsa. För övrigt startades vid denna tid integrationsverket som fick 

i uppdrag att utveckla och följa upp introduktionen (Emilsson, 2008). Det skulle dröja tills år 2008, 

efter att en ny regering tagit makten i Sverige, tills en statlig utredning tillsattes med syfte att titta på 

ansvar och finansiering av nyanlända flyktingar. En utredning som sedermera kom att mynna ut i 

etableringsreformen vilket innebar att Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret för 

nyanlända som tidigare vilat på kommunen (SFS 2010:167). 

 

Då det gäller tidigare utförda (programteoretiska) utvärderingar i Sverige gav våra sökningar få 

träffar, i synnerhet då det gällde utvärderingar av mottagningsenheter och integrationsenheter. 

Sökningar på internet antyder att en topp av utvärderingar framträdde mellan 2008-2013, utifrån 

denna konstaterade brist av utvärderingar av mottagningsenheter måste studiens relevans sägas vara 

hög. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utvärdera hur mottagningsenheten i en medelstor kommun i Mellansverige 

arbetar för att främja integrationen av nyanlända, vilka insatser som står till buds samt hur målen är 

formulerade. Därtill ämnar studiens författare undersöka huruvida enhetens insatser motsvarar 

styrdokumentens fastställda mål. 

 

1.4 Frågeställningar 
 Hur ser utvecklingsbehovet ut för enhetens verksamhet och dess personal? 

 Vad har enheten för mål och hur går enheten tillväga för att nå målen? 

 Hur arbetar enheten för att främja kvaliteten av insatserna? 

 Hur arbetar enheten i förhållande till integrationsfaktorerna språk, arbete och bostad? 

 

1.5 Disposition 
Inledningen syftar till att åskådliggöra hur de nutida flyktingströmmarna yttrat sig globalt, såväl 

som regionalt, vilket följs av en redogörelse i hur den kommunala sektorns arbete med integration 

förändrats över tiden. Därefter presenteras relevanta forskningsstudier vilka behandlar 

integrationsmässiga utmaningar, följt av den teoretiska tolkningsramen som i denna studie tolkas i 

ett systemteoretiskt perspektiv. Metoddelen beskriver studiens utvärderingsprocess samt en 

diskussion kring population och urvalsförfarande. Insamlad empiri presenteras och analyseras sedan 

under resultat- och analysdelen där teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning står som grund. 

Studien sammanfattas slutligen under ett kortare diskussionsavsnitt.  

 

1.6 Centrala begrepp 

Under denna rubrik redovisas studiens mest relevanta och återkommande begrepp. 

 

1.6.1 Mottagningsenhet 
Begreppet, såsom det används i studien, syftar till en kommunal verksamhet som byggdes upp i 

samband med etableringsreformens inträde 2010. Enheten skall samordna kommunens 

verksamheter och möter den nyanlände flyktingen i ett tidigt skede. De aktiviteter som samordnas 

är:  
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 Stöd vid bosättning  Socialt stöd 

 Initial försörjning  Samhällsorientering 

 Grundskola  Elevhälsa 

 SFI  

 

Mottagningsenhetens roll är att utifrån ovanstående aktiviteter vägleda och underlätta den 

nyanlände i dennes etablering i det svenska samhället. 

1.6.2 Utvärdering  
En utvärdering syftar enligt Vedung (2009) till att systematiskt kartlägga och bedöma en 

verksamhet eller ett projekt i syfte att skapa underlag att analysera, förstå och utveckla 

verksamheten och klargöra vad som bidragit till framgång respektive misslyckande och varför.  

 

1.6.3 Integration  

Begreppet innefattar enligt proposition 1997/98:16 att ”bevara och utveckla sin språkliga, kulturella 

eller etniska särart i den utsträckning man själv önskar”. Ytterligare en definition av begreppet från 

regeringens skrivelse 2008/09:24, lyder: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. 

 

1.6.4 Styrdokument 

I studien förekommer begreppet frekvent. Styrdokument syftar till dokument som insamlats från 

mottagningsenheten, där en sektorsplan samt en verksamhetsbeskrivning av mottagningsenheten 

ingår. Sektorsplanen är en övergripande handling utfärdad av kommunen som redogör för mål, 

ansvarsområden och budget för respektive förvaltning och underliggande enheter. Sektorsplanen 

innefattar även generella mål för kommunen överlag. 
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2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras forskningsstudier som utifrån föreliggande studies syfte är relevanta 

för att ge läsaren en överblick över fältet. 

 

2.1 Integrationsfaktorer – en internationell jämförelse 
Att Sveriges integrationspolitik i högsta grad är gångbar i en internationell kontext visar Wiesbrock 

i en studie från (2011). Författaren hänvisar till en utvärdering utförd av migration policy group i 

deras utvecklade modell (MIPEX) där Sverige i jämförelse med 27 andra länder rankas som det 

land med högst betyg där olika indikatorer av integrationsfaktorer mäts, såsom tillträde till 

arbetsmarknaden, politisk delaktighet och vad som krävs för att bli medborgare för att nämna några. 

Nämnas bör att utvärderingen som författaren hänvisar till är från 2007, de nyaste 

integrationsmätningarna visar på en något annorlunda bild av Sverige som integrationsförebild där 

det kan konstateras att Sverige tappat förstaplatsen i flertalet kategorier (Wiesbrock, 2011). 

Anledningen till att nationer som Tyskland, Storbritannien och Danmark lyckats sämre än Sverige 

på att integrera människor i samhället beror enligt författaren bland annat på att länderna i många 

avseenden bedriver en restriktiv assimilationspolitik medan Sveriges integrationspolitik bygger på 

en multikulturell tanke där det finns en strävan att oberoende av social och kulturell bakgrund 

behandla alla medborgare likvärdigt (jfr. Hellgren, 2008). För att ge några konkreta exempel på vad 

författaren anser bidrar till Sveriges höga betyg i undersökningen pekar Wiesbrock (2011) på att 

många andra europeiska länder kräver att individen undergår språktester etcetera för att erhålla 

medborgarskap och att kraven på att få ett uppehälle är strängare än i Sverige. En av anledningarna 

till att undersökningen gav Sverige höga betyg i att integrera invandrare på arbetsmarknaden beror 

enligt författaren på etableringsplanen som regeringen sjösatte 2010.  

 

Ytterligare en för uppsatsen relevant studie är skriven av Craig (2014). Studien jämför och belyser 

faktorer som enligt författaren är nyckelfaktorer för en fungerande och effektiv integrering av 

människor i samhället. Studien omfattas av Sverige, Tyskland, Holland och Storbritannien. Det 

fanns emellertid vissa skillnader i ländernas integrationspolitik, författaren pekar dock ut ett antal 

punkter som samtliga undersökta länder är i behov att arbeta med för att underlätta människors 

integration. I likhet med Wiesbrock (2011) argumenterar Craig (2014) att en smidig process för att 

erhålla medborgarskap är av vikt för att främja integrationen. Detta ger en möjlighet att delta 

politiskt, vilket författaren understryker som en viktig faktor för att människor ska få känna sig 

delaktiga. Vidare trycker Craig (2014) på vikten av att respektive land behöver effektivisera 



7 

 

processen för att lära ut det inhemska språket; att utifrån tidigare utbildningsnivå matcha nivån på 

undervisningen, detta då språket enligt författaren är en viktig nyckel för att bli en del av samhället.  

  

Något som explicit lyfts fram i termer av lyckosamma integrationsfaktorer är just vikten av att 

behärska det inhemska språket. Derwing & Waugh visar i en studie från 2012 att Kanada är ett land 

som i många avseenden kommit långt i dess strävan att integrera nyanlända invandrare i samhället 

(jfr. Guo, 2013 för en kritisk analys kring Kanadas integrationspolitik). Författarna lyfter ett 

statsfinansierat program som ett positivt exempel vars syfte är att ”para ihop” nyanlända med 

företrädare för frivilligorganisationer, detta för att skapa en arena för den nyanlända att erhålla 

sociala nätverk, öva på språket och ta del av den kanadensiska kulturen. Vidare lyfter Derwing & 

Waugh (2012) ytterligare ett exempel på lyckad integration där en större kommun tillsatt resurser 

för att starta kommunala praktikprogram där kommunen kontaktade lokala arbetsgivare med 

ambitionen att erhålla praktikplatser åt nyanlända. Studien tar vidare upp ett antal förslag för att 

ytterligare förbättra integrationen av nyanlända, varav ett syftar till att utveckla aktiviteter såsom 

workshops, vilket enligt författarna skapar medvetenhet och öppnar upp kontaktytor mellan 

inhemska invånare och nyanlända invandrare.  

 

Arenor där människor ges möjlighet att på naturlig väg skapa kontakter är vidare någonting som 

Vårheim (2014) lyfter fram i en studie där författaren undersöker bibliotekets roll som 

integrationsfaktor i en norsk kommun. Biblioteket spelar nämligen en roll i landets 

introduktionsprogram för nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd, där hålls kurser i 

språk och information om det norska samhället. Författaren argumenterar för att biblioteket är en 

naturlig mötesplats för såväl gammal som ung och en potentiell brobyggare mellan det inhemska 

majoritetssamhället och de nyanlända invandrarna. Författarens huvudsyfte är emellertid att med 

intervjuer av individerna som genomgår introduktionsprogrammet på biblioteket, undersöka 

deltagarnas upplevda känsla av tillit gentemot biblioteket som institution samt gentemot bibliotekets 

besökare. Författaren argumenterar att tillit är viktigt att mäta då det enligt honom är en viktig 

indikator i hur integrationen mellan olika grupper fungerar. Resultaten pekar på att deltagarna 

upplevde en hög nivå av tillit inom och gentemot biblioteket som institution och att den generella 

tilliten gentemot majoritetssamhället ökade allteftersom de spenderade tid på biblioteket. Vårheim 

(2014) hävdar emellertid att de intervjuades känsla av tillit gentemot övriga institutioner fortfarande 

är låg. Författaren hävdar dock att deltagarnas känsla av tillit kan vara en effektiv startpunkt för att 

bygga vidare på den generella tilliten. 
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2.2 Integrationsmässiga utmaningar 
I likhet med Craig (2014) argumenterar Elmeroth (2003) för att en viktig del i integrationsprocessen 

ligger i att lära sig det inhemska språket, att bemästra språket beskriver författaren som nyckeln till 

en lyckad integration. Elmeroth (2003) har dock en något annan utgångspunkt i studien, då fokus 

ligger i att uppmärksamma svårigheten att motivera, många gånger traumatiska nyanlända 

flyktingar, att lära sig svenska; människor vars befintliga skolgång inte sällan är rudimentär på 

grund av krig, fattigdom eller förtryck med följden av betydande läs- och skrivsvårigheter. Som 

författaren visar i studien är det för inlärningen av ett nytt språk avgörande att den som är i färd med 

att lära sig ett andraspråk behärskar modersmålet. Flyktingarna som deltog i studien hade nyligen 

anlänt till Sverige, med ett liv som präglats av att under en lägre tid levt i undermåliga förhållanden 

i ett flyktingläger där många led av läs- och skrivsvårigheter. Många av flyktingarna författaren 

intervjuade uttryckte en tydlig brist på motivation att lära sig svenska. Bristen på motivation kan 

förklaras med Maslows behovstrappa (Simons, Irwin & Drinnin, 1987) vilket är en modell som 

syftar till att beskriva att vissa behov måste vara uppfyllda för att nå nästa trappsteg. För att nå 

trygghet måste människans behov av mat och vatten uppfyllas och för att nå gemenskap måste 

människans behov av trygghet vara uppfylld, etcetera.  

 

Det är således viktigt att beakta varje individs specifika förutsättningar för att ta in ny kunskap 

(Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2012). Enligt Elmeroth (2003) berodde bristen på 

motivation hos många av deltagarna på en känsla av isolering, deltagarna såg ingen mening med att 

lära sig svenska. Som författaren skriver behöver myndigheter samverka för att tillmötesgå de 

behov som föreligger; det gäller att börja i ”rätt ände” och skapa förutsättningar för att lära sig 

svenska. Vidare trycker Elmeroth (2003) i likhet med Derwing & Waugh (2012) på vikten av att de 

individer som är i färd att lära sig ett nytt språk behöver öva praktiskt i kontexter utanför skolan; 

detta var även något intervjudeltagarna i studien framhöll som önskvärt men de flesta saknade enligt 

utsago någon att öva med. 

 

Forskningen pekar alltså ut språket som en nyckel till att skapa förutsättningar för en effektiv 

integrering i samhället. För att känna sig motiverad att exempelvis lära sig ett nytt språk behöver 

människan, som diskuterats här ovan, känna trygghet. Ett steg i att känna sådan trygghet kan vara 

av att ha en fast bostad. Kombinationen av hög invandring och låg andel nybyggnationer av 

bostäder är något som boverket anger som orsak till att bostadsbristen runt om i Sverige numera är 

påtaglig. Myndigheten gav nyligen ut en rapport där det fastslogs att det saknas huvudsakligen 

allmännyttiga hyresrätter vilket främst drabbar nyanlända och unga studenter som önskar flytta 
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hemifrån; boverket räknar vidare med att för att täcka behovet av bostäder kommer det fram till år 

2020 behöva byggas 461.000 bostäder (Boverket, 2015).  

Ytterligare en integrationsmässig utmaning är att få ut nyanlända flyktingar, människor vars 

utbildningsnivå många gånger är låg, på en arbetsmarknad med relativt höga arbetslöshetssiffror där 

konkurrensen om jobben är hård. Larsson (2015) pekar i en avhandling på svårigheten att komma in 

på en arbetsmarknad där de så kallade ”enkla” jobben har fasats ut i takt med en ökad 

automatisering av arbetsmarknaden och där konkurrensen hårdnar om jobben (ibid.). Vidare trycker 

Riksrevisionsverket i en rapport från 2014 på att handläggningstiden i att validera utländska betyg. 

Rapporten belyser det faktum att onödigt byråkratiskt krångel bidrar till att arbetsföra människor 

hålls tillbaka på grund av tidsödande validering av betyg till svensk standard (Rir 2014:11). Ännu 

en aspekt som kan försvåra inträdet på arbetsmarknaden är risken att utsättas för diskriminering. 

Detta är något Carlsson & Rooth belyser i en studie från 2007 där författarna genom experiment 

visar att det är runt femtio procents större chans att bli kallad till en anställningsintervju om 

vederbörande har ett svenskklingande namn.  
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3 Teoretiskt ramverk  

Under denna rubrik redogörs för den teori som är grunden för studien, denna teori kopplas senare 

ihop med det empiriska materialet.  

 

3.1 Systemteori 
För att genomföra en programteoretisk utvärdering behöver den övergripande organisatoriska 

strukturen vara känd, hur delarna samverkar och påverkar varandra. Därför anser denna studies 

författare att systemteori är en lämplig teori att applicera i studien för att förklara dess olika 

verkande delar. Systemtänkandet innebär att alla ingående delar (subsystem) tas i beaktande för att 

därigenom skapa en förståelse kring mönster som kan tänkas påverka helheten (Lundahl & Öquist 

2002). För att dra en parallell till föreliggande studie består enheten som ska utvärderas av roller, 

relationer, normer, regler och metaregler som styr interaktioner och handlingar. Dessa komponenter 

ingår således i samtliga system av men tar sig olika uttryck utifrån den givna kontexten (Lundsbye, 

Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg, 2010).  

 

Även Ainalem (2013) poängterar vikten av att se till och påverka helheten; författaren skriver att för 

att åstadkomma en förändring kan det krävas en övergripande intervention gentemot samtliga 

involverade aktörer och subsystem. Med det menar författaren att det krävs ett synsätt med fokus på 

såväl relationella (system såväl som människor) likväl som organisatoriska nivåer. Vid 

genomförandet av en förändring i ett system behöver den som arbetar med och i systemet ha i 

åtanke att även en mindre intervention kan få stora effekter längre bort i kedjan (Öquist, 2008). Det 

kan således vara svårt att på förhand se vad en förändring kan orsaka; sambanden är sällan linjära 

utan är många gånger av en komplex, rekursiv natur. 

         Figur 1: Mottagningsenheten i dess systemiska omgivning 

 

Figuren är tänkt att illustrera hur mottagningsenheten som  

  spindeln i nätet befinner sig i en komplex omgivning med   

  olika samverkansaktörer. De dubbelriktade pilarna symboliserar 

  hur interaktionen fortlöper mellan systemen.    
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Systemtänkande är vidare som (Lundahl & Öquist, 2002) beskriver cirkulärt, vilket innebär att 

saker och ting hör ihop, allting hänger ihop i ett kretslopp. En organisationsstruktur är ett system 

som är skapat av människan, systemteorins förespråkare menar därför att strukturen bland annat styr 

hur beslut sker och hur normer tolkas. Individens deltagande i systemet kan medföra svårigheter att 

se brister eftersom vederbörande är en del av systemet; den stora utmaningen är således att försöka 

se ”utanför boxen” och därmed skapa förutsättningar att uppmärksamma brister (Öquist 2008). 

Risken är således att det kan skapas hemmablindhet i systemet, problemet syns inte på grund av 

individens närhet till det. Det saknas, för individens del, distans för att korrekt uppfatta problemets 

natur ”skogen syns inte för alla träd”. Med andra ord bör det vid en utvärdering eller bedömning av 

en verksamhet vara fördelaktigt att anamma ett systemteoretiskt perspektiv där utvärderaren är 

extern. 

 

3.2 Olika perspektiv på systemteori 
 I alla system finns hierarkiska nivåer. Som tidigare nämnts kan system vara svåra att överblicka, 

dels på grund av individens eget deltagande men även på grund av dess, många gånger, komplexa 

natur. Lundahl & Öquist (2002) beskriver de olika samverkande nivåerna med fotbollen som 

exempel. Fotboll består av mer än bara spelare på en plan, där finns även bland annat en domare 

och en publik – en domare som följer ett regelverk, publik som generar inkomster, vakter som håller 

ordning, som i sin tur består av ett subsystem med vaktbefäl, etcetera. Det finns således i en så 

vardaglig händelse som en fotbollsmatch otaliga system (subsystem) representerade, som grenar på 

ett träd. Därmed handlar det till stor det om vilket perspektiv som anläggs, var blicken för 

ögonblicket riktas och vilken skala det i blickfånget betraktas med. Exemplet ovan belyser hur det i 

alla system finns subsystem där deras existens är beroende av varandra för att tillåtas existera; eller 

hur systemets delar tillsammans verkar för att skapa meningsfulla system (Ibid.). 

 

Det som vid en första anblick verkar enkelt kan alltså beroende på hur man väljer att rikta blicken 

visa sig vara ett komplext system bestående av otaliga förgreningar. Vetskapen om att system och 

organisationer kan bestå av komplexa förgreningar behöver således tas i åtanke vid föreliggande 

studie. Mottagningsenheten som studien ämnar utvärdera är en del av en kommunal verksamhet, där 

en huvudgren (subsystem) mynnar ut i ett antal externa samverkansaktörer, se figur 1 här ovan, 

(vilka i sin tur består av ett antal förgreningar). En annan huvudgren består av själva 

mottagningsenheten som i sin tur mynnar ut i olika avdelningar. Det är därför av vikt att fokus läggs 

på rätt nivå och att avgränsningen är genomtänkt; samtidigt behöver utvärderaren vara medveten 

om att det finns mer eller mindre avlägsna subsystem som kan påverka det koncentrerade område 
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studien fokuserar på. Det som studeras måste alltså, för att skapa en korrekt avspegling av 

verkligheten, ses som ett subsystem i ett mycket större sammanhang.  
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4 Metod 
Under denna rubrik redovisas metodval, en beskrivning av utvärdering i allmänhet samt den 

specifika modell som brukas i studien. Här diskuteras dessutom validitet, generaliserbarhet och 

reliabilitet. Dessa begrepps relevans kommer att förklaras och redovisas utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare redogörs för studiens population, urvalsförfarande och etiska övervägande. 

I avsnittet redovisas även kritiska reflektioner gällande utvärdering.  

 

4.1 Utvärderingsmetod 

4.1.1 Allmänt om utvärdering 

Begreppet utvärdering är relativt nytt, utvärdering som sådan har däremot funnits sedan antikens 

dagar (Vedung, 2009). Enligt författaren bör utvärdering förstås som ”en grundlig granskning av 

beslut, implementering, slutprestationer och utfall samt organisering av såväl avslutade som 

pågående, t.ex. just beslutade, offentliga interventioner” (Ibid.). Inom utvärdering förekommer 

några begrepp som är viktiga att känna till. Utvärderingsdesign innebär en definierad metodologi 

där de praktiska stegen klargörs, såsom urval, tidsramar och argument kring begränsningar och 

räckvidd (Denvall, 2011). Designen ramar således in utvärderingens tillvägagångssätt samt dess 

förutsättningar. En utvärderingsmodell är en slags praktisk guide som innehåller en schematisk 

tankebild av hur en utvärdering bör utformas. Modellerna är en mindre komplex bild av 

verkligheten. Valet av modell för med sig ett visst sätt att se på verkligheten. De teoribaserade 

modellerna, som denna studie baseras på, syftar till att ge svar på hur mål och effekter uppstår 

(Sanberg & Faugert, 2012; Denvall, 2011). Karlsson (1999) beskriver den teoribaserade modellen 

som en ypperlig modell för att förklara, förstå och skapa en överblick genom utvärdering.  

 

4.1.2 Programteoretisk typ av utvärdering 

Då studien bland annat syftar till att undersöka huruvida mottagningsenheten, i den mån de finns, 

når målen, används därför en programteoretisk utvärderingsmodell. Modellen som sådan lämpar sig 

väl att illustrera enheten i stort samt dess subsystem eftersom en del i programteorin är att med hjälp 

av modeller beskriva tänkta orsaksförlopp (Rogers, 2011; Sandberg & Faugert, 2012). Modellens 

logiska beskaffenhet möjliggör en överblick över strukturen och kan mer fördel tillämpas för att 

åskådliggöra olika delar i ett system eller organisation genom att rita en modell hur den logiska 

kedjan ser ut för att på ett enkelt sätt överblicka verksamheten (se figur 2 nedan). En färdig 

programteori finns sällan utan behöver skapas genom att gå igenom styrdokument och utföra 
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intervjuer så att programteorin därigenom ”framstår”. Vid uppförandet efter programteori bör 

utvärderaren tänka i termer av förutsättningar (resurser), aktiviteter, prestationer och effekter (mål) 

(Mertens & Wilson, 2012). Programteorin syftar alltså främst till att redogöra för ett programs, eller 

i studiens fall mottagningsenhetens, logik. Som Sandberg & Faugert (2012) skriver finns det ofta en 

plan för hur ett programs logik är tänkt att fungera. Denna plan är sällan nedskriven men existerar 

ändå som en odefinierad ledstjärna för tjänstemännen i verksamheten. Programteorin kan i detta 

hjälpa utvärderaren att hitta planen med hjälp av en kartläggning av processerna och enhetens 

faktiska arbetssätt. För att konstruera en programteori behöver utvärderaren identifiera de 

beståndsdelar intressenterna (i studiens fall mottagningsenheten) anser väsentliga för att uppnå 

önskat utfall. Därmed finns verktygen för att konstruera en modell där beståndsdelarnas inbördes 

relation illustreras (Merters & Wilson, 2012). Den programteoretiska utvärderingsmodellen passar 

väl ihop med studiens systemteoretiska ansats då bägge två framhåller vikten av helheten och hur 

delar påverkar varandra. De båda nyttjar även logiska modeller för att visa på processer och 

strukturer. 

 

          Figur 2: Exempel på en enkel logisk modell 

 

 

4.1.3 Utvärderingens nytta 

En utvärdering av en verksamhet kan ha många syften. Ett sådant kan vara en önskan att 

effektivisera organisationen för att därigenom spara tid och pengar. Vikten av effektiva och 

meningsfulla utvärderingar är något Collett (2011) framhäver i en studie som pekar på ett antal 

europeiska länders allt lägre integrationsbudgetar, detta i en samtid av omfattande 

migrationsströmningar. Författaren argumenterar för att genomtänkta utvärderingar med syftet att 

lokalisera eventuella flaskhalsar i en verksamhet kan bidra till att optimera användningen av 

resurserna. Sandberg & Faugert (2012) påpekar dock vikten av att utvärderaren hittar en balans 

mellan olika intressen. Att låta intressenter komma till tals, att utvärderaren arbetar med transparens 

och är tydlig med syftet och bakgrunden till utvärderingen är några punkter som framhålls. 
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4.1.4 Diskussion kring utvärderingsmetoder 

Som Lindgren (2011) skriver finns det anledning att i rådande utvärderingsiver fråga sig om 

utvärdering alltid är det optimala sättet att söka kunskap. Hur eftersträvsamt, och i synnerhet, hur 

effektivt är det till exempel att mäta kvalitet hos myndigheter som arbetar med socialt arbete? Det är 

lätt att tänka sig att mäta en produktionskedja i en fabrik, där variabler som tidsåtgång, materialspill, 

etcetera är någonting som går att mäta utifrån ett objektivt ställningstagande. Att exempelvis mäta 

kvalitet och effekt på ett socialkontor är mera tveksamt då det bygger på subjektiva bedömningar 

(ibid.). Valet av kvalitetsvariabler och operationaliseringen av dessa är sålunda någonting som inte 

görs med lätthet; här varnar Lindgren (2011) för risken att missa målet, att effekten till följd av 

felaktigt mätta variabler leder till bristande validitet. Vidare påpekar Lindgren (2011) vikten av att 

utvärderingen görs på ett transparent sätt; att utvärderaren lägger korten på borden med var hen 

kommer fram till. Knutsson (2005) poängterar att ett transparent förhållningssätt är viktigt att 

beakta för att klargöra syftet och delge utvärderingsprocessen för beställaren. För vem utförs 

utvärderingen? Vem finansierar den? Kommer utvärderaren fram till ”vad hen tror att beställaren 

önskar höra”; hur trovärdigt är resultatet? Även Vedung (2009) poängterar att en kostsam 

utvärdering riskerar att nonchaleras på grund av vaga mål eller att utvärderaren kommer fram till 

”fel resultat” som inte sammanfaller med beställarens världsbild. Vidare framhåller Vedung (2002) 

att utvärderaren bör vara öppen för att använda sig av flera utvärderingsmodeller då varje modell 

har ett eget perspektiv och besvarar olika typ av frågor.  

 

4.2 Population och urvalsförfarande 
Studien syftar till att utvärdera mottagningsenheten, att via intervjuer av tjänstemän och 

införskaffande av styrdokument samla in empiri, således återfinns populationen inom den 

undersökta enheten (Bryman, 2008). Anledningen till den begränsade populationen beror dels på 

studiens begränsade tidsram samt en önskan att specifikt undersöka mottagningsenheten. Ett 

alternativ hade varit att inkludera aktuella samverkanspartner, såsom exempelvis 

Arbetsförmedlingen, för att därigenom ge en bredare bild av integrationsarbetet i den undersökta 

kommunen. Kommunen valdes dock på grundval av den relativt stor tillströmning av nyanlända 

flyktingar (Migrationsverket, 2015). Metodböcker förespråkar ofta att urvalet ska vara målinriktat, 

med en idealbild där forskaren ges fria händer att handplocka vad hen anser vara lämpliga 

kandidater för studien och där de önskvärda kriterierna är glasklara. Verkligheten ser emellertid 

många gånger annorlunda ut där tidsbrist och forskare som ägnat för lite tid åt att tänka över hur 

målgruppen de facto bör se ut kan skjuta studiens trovärdighet i sank. Har forskaren exempelvis 

ägnat någon tanke åt respondenternas kön och ålder, är det av relevans för studien? Har forskaren 
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tänkt igenom antalet respondenter? Inför förevarande studie fanns en önskan om att intervjua minst 

fem personer, detta för att nå mättnad i intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2009) argumenterar för 

att kvalitet går före kvantitet i antalet intervjuer. Det råder enligt författarna ett allmänt synsätt att 

”ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt”. Författarna skriver vidare att 15+/-10 intervjuer är ett 

riktmärke att förhålla sig till (ibid.). Denna studies författare menar att mättnad kan nås vid relativt 

få intervjuer men då krävs emellertid god förberedelse och en genomtänkt intervjumall. Kvantitet 

betyder, som diskuterats här ovan, inte alltid kvalitet. Anledningen till att antalet respondenter 

begränsades till fem personer hade delvis att göra med studiens omfattning, den begränsade tid som 

stod till förfogande var dock avgörande. Bryman (2008) skriver att forskaren måste, då hen designar 

studien, ta i beaktande att en timmes intervju i praktiken kan innebära fem till sex timmar i 

transkriberingstid.  

 

Urvalet av respondenter sköttes av kontaktpersonen vid mottagningsenheten och blev därmed en 

form av ett bekvämlighetsurval. Önskvärda kriterier inför urvalsförfarandet bestod av en respondent 

med chefsbefattning samt fyra medarbetare, med en önskan att minst två personer förfogade över 

bred erfarenhet av flera områden inom den undersökta enheten. Anledningen till föreliggande 

studies författares önskan att intervjua en chef grundar sig i att vederbörande bör ha en bredare 

kunskap runt hierarkin, organisationens uppbyggnad samt en större medvetenhet av interaktionen 

mellan enhetens olika delar. Resultatet av efterfrågan blev lyckad såtillvida att urvalet uppfyllde de 

önskade kriterierna. Respondenterna kom vidare att innefatta fyra kvinnor och en man. 

Intervjupersonernas ålder skilde sig åt med ett spann på runt 30 år. 

 

4.3 Studiens Design  
En studies design avser att täcka in ramarna kring det tillvägagångssätt studien syftar till att 

avhandla (Bryman, 2008). 

I studien brukades ett kvalitativt tillvägagångssätt. Empirin samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer som utgick från en tematisk intervjuguide. Intervjuformen gynnade 

målet med studien då den gav en viss flexibilitet i frågeställningarna vilket ökade möjligheten till 

fylliga och utförliga svar. Intervjuformens utformning lämpade sig även väl att ställa följdfrågor 

(Bryman 2008). Insamlad empiri användes för att med logiska modeller genomföra den 

programteoretiska utvärderingen. För att erhålla en helhetsbild av hur enheten arbetar samlades 

empiri även in via dokumentation i form av styrdokument. Dokumenten bidrog till att få en 

överblick över enhetens organisering och dess processer vilka är väsentliga för att skapa en logisk 
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(systemisk) modell. Den insamlade empirin användes sedan till att försöka påvisa relationen mellan 

enhetens delar; den logiska kedjan (Sandberg & Faugert, 2012; Merters & Wilson, 2012). 

 

Kvalitativ metod inbegriper huvudsakligen en induktiv infallsvinkel, dvs. att begrepp och teori 

växer fram allt eftersom empirin insamlas (Bryman, 2008; Larsson, 2005). Syftet är dock inte att 

skapa en ny teori, eller fragment av en sådan, studien utgår från, som tidigare nämnts, systemteori. 

Det kvalitativa handlar ofta om ett kunskapsteoretiskt synsätt som betonar förståelse eller tolkning 

snarare än något objektivt eller mer naturvetenskapligt synsätt, egenskaper och kunskap skapas 

följaktligen i samspel (Bryman 2008). Eftersom studien har en deskriptiv karaktär och bygger på 

respondenternas subjektiva upplevelser, där önskan är skapa en förståelse kring den undersökta 

enheten, bör metoden således vara kvalitativ till dess natur.  I studiens analys används logiska 

modeller, eller figurer, genomgripande för att åskådligöra förlopp och problem på ett överskådligt 

sätt. 

 

4.4 Intervjuguide 
Vid skapandet av en intervjuguide är det för studiens trovärdighet av vikt att dess frågor 

överensstämmer med studiens frågeställningar. En intervjuguide kan ses som en typ av checklista 

som hjälper intervjuaren att täcka in essentiella områden eller teman (Bryman, 2008; Larsson, 

2005). Studiens frågeställningar bygger på en lista som valts utifrån valda övergripande teman. 

Enligt Grinnell & Unrau (2014) finns det inga strikta ramar i utformandet av en intervjuguide, det 

handlar om att se till att den omedelbara kontexten kan ha en bidragande faktor till hur intervjun 

fortlöper. Intervjuaren bör ställa sig följande frågor: vad vill jag de facto veta, vem kan berätta det 

jag vill veta för mig, ställer jag rätt frågor i förhållande till det jag vill veta, finns det möjligtvis 

någon orsak till att respondenterna inte är sanningsenliga, hur kan man överbrygga eventuella 

hinder? För att bidra till att sanningshalten i respondenternas utsagor ökar bör intervjuaren vara 

tydlig med att respondenterna åtnjuter konfidentialitet (ibid.). Vid utformandet av en intervjuguide 

bör det enligt Larsson (2005) beaktas hur många frågor och teman studien innefattar. En annan 

viktig punkt som lyfts är hur frågorna kopplas till teorin (ibid.). Studiens frågor är till viss del 

skapade utifrån de insamlade styrdokumenten, dokumenten har vidare kondenserats, 

operationaliserats och använts som bas för frågor rörande mål och hur man uppnår dessa. Som ett 

verktyg till intervjugenomförande har även den systemteoretiska cirkulära frågemetoden används 

(Öquist, 2008). Studien använder sig främst av två delar av metoden; skalfrågor samt de öppna 

tankeskapande frågorna. 
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4.5 Cirkulär frågemetod 
Ett för uppsatsen användbart område är systemteorins användbarhet i konsten att ställa frågor. Inom 

systemteorin förekommer ett antal etablerade kommunikationstekniker, varav milanoskolans 

cirkulära frågeteknik är en modell som inspirerat denna studies frågeförfarande (Lundahl & Öquist, 

2002). Tekniken utgår från öppna frågor där frågeställaren medvetet ställer en typ av frågor där 

respondenten tvingas reflektera över och värdera sina svar. Vidare utgår tekniken utifrån idén om 

att med rätt typ av frågor öppnas respondenternas medvetenhet upp och förmågan att se alternativ 

ökar. Tekniken är förövrigt nära besläktad med den sokratiska maieutiken som syftade till att få 

igång en tankeprocess istället för att ge direkta svar. Intervjun syftar således till att få respondenten 

att se utanför boxen (Öquist, 2008; Lundahl & Öquist, 2002). Exempel på cirkulära frågor kan vara 

frågor som rör utfall, hypotetiska frågor och frågor kring alternativa svar eller skillnader. I den 

cirkulära frågetekniken är det vanligt att använda sig av skalfrågor. Det kan exempelvis innebära att 

frågeställaren använder sig av en placeringsskala mellan ett och tio. Brukligt är då att man ställer 

följdfrågor kring varför respondenten valde att placera sig som hen gjorde (Lundahl & Öquist, 

2002; Öquist, 2008).  

 

4.6 Analys av material 
För att analysera empirin användes en tematisk analysmetod vilket innebär skapande av teman och 

underteman under vilka nyckelbegrepp och relevanta utsagor läggs in som därefter sorteras 

(Bryman, 2008). Inledningsvis lyssnades intervjuerna igenom och respondenternas svar 

transkriberades. Därefter skrevs intervjuerna ut och lästes noggrant igenom varefter 

respondenternas utsagor kodades så att deras kärnresonemang hamnade i centrum. Ovidkommande 

information kodades bort, detta för att uppnå en korrespondens mellan teori och empiri. Analysen 

gjorde det möjligt att tolka respondenternas utsagor med studiens teorier. För att underlätta 

analysskeendet användes olika färger där teman tillsammans med tillhörande utsagor etiketterades 

och sorterades. Som Brinkmann & Kvale (2009) skriver är meningskoncentrering ett effektivt sätt 

att analysera, det syftar till att sammanfatta längre utsagor till relevanta begrepp och teman vilket 

skapar en överskådlig bild över materialet. För att till fullo fånga innebörden i respektive intervjus 

utsaga bör en känslighet finnas för inte bara vad som sägs, utan även hur det sägs. Denna studies 

författare är av åsikten att en holistisk syn är att föredra då detta gör analysen av materialet rättvisa. 

 

Analysarbetet inleddes med en genomgång av insamlade styrdokument samt identifiering av viktiga 

begrepp och utsagor ur intervjumallen där följande övergripande ämnen ingick (se bilaga 3): 
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utveckling, enhetens mål, arbetssätt, kvalitet och integrationsfaktorer. Materialet lästes grundligt 

igenom i syfte att identifiera framträdande mönster. Där utkristalliserades följande teman under 

respektive ämnen: verksamhetsutveckling, samverkan (internt/externt), integrationsfaktorer, kvalitet 

i förhållande till tid och helhetsperspektiv. Dessa teman kommer att diskuteras mer i detalj under 

resultat- och analysdelen av studien.  

 

4.7 Tillförlitlighet 
Då forskaren diskuterar en studies validitet och reliabilitet gäller det att gå varsamt fram, i synnerhet 

då den är av kvalitativ karaktär vars essens bygger på närhet gentemot undersökningsobjektet; en 

metod som vidare bygger på en subjektiv- och förståelseinriktad ansats där forskaren tolkar och 

analyserar insamlad data utifrån hens förförståelse. Eftersom begreppen validitet och reliabilitet 

härstammar från, och riskerar att förknippas med, den positivistiska kvantitativa 

forskningsmetodologin, med dess objektiva och statiska syn på verkligheten, är det inte helt enkelt 

att använda begreppen i kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). Vissa forskare byter 

därför ut begreppen validitet och reliabilitet till det i kvalitativ forskning ofta använda 

paraplybegreppet tillförlitlighet, där trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera ingår. Många forskare är av uppfattningen att de för kvantitativ forskning 

vedertagna begreppen validitet och reliabilitet är för trubbiga att använda i kvalitativa studier. 

Trovärdighet kan ses som en motsvarighet till den interna validiteten, överförbarhet motsvarar 

extern validitet och studiens pålitlighet kan jämföras med reliabiliteten (Bryman, 2008; Kvale & 

Brinkman, 2014). Som ovanstående resonemang visar finns det en viss risk för begreppsförvirring, 

därför måste man som författare vara konsekvent och noga överväga begreppsvalen. Med anledning 

av ovanstående resonemang kommer därför fortsättningsvis begreppen validitet och reliabilitet 

överges till förmån för de i kvalitativ forskning ”mjukare” begreppen som diskuterats här ovan som 

i vårt tycke lämpar sig bättre i en kvalitativ studie.  

 

För att en forskningsstudie ska anses trovärdig behöver forskaren vara tydlig med hur studien 

genomförts, att syfte och frågeställningar genomgående diskuteras och besvaras och att det finns en 

tydlig koppling mellan teori och de observationer forskaren utfört. Studien bör även innehålla en 

kritisk diskussion där forskaren argumenterar för val av metod, urval, teori etcetera. I föreliggande 

studie har trovärdigheten styrkts genom fortlöpande kontakt med handledare där ovanstående 

punkter har diskuterats. Vidare är utformandet av intervjuguidens frågor av vikt, detta spelar en 

viktig roll då frågorna påverkar studien trovärdighet. För att styrka studiens trovärdighet utfördes en 

respondentvalidering. Respondentvalidering innebär ett återförande av resultaten till respondenterna 
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för att säkerställa att det som skrivits överensstämmer med deras upplevelser (Bryman, 2008). 

Respondenterna fick vidare kommentera om det var något i de preliminära analyserna som de 

invände mot. Föreliggande studie har även använt sig av metodtriangulering vilket innebär ett 

nyttjande av fler insamlingskällor för empirin, även detta ämnar styrka trovärdigheten (ibid.). För 

att ytterligare säkerställa tillförlitligheten har intervjuerna skrivits ut noggrant för att inga 

missförstånd och feltolkningar ska bli resultatet.  

 

Överförbarheten syftar till om en studie kan generaliseras eller appliceras i en annan miljö, detta 

kan medföra ett problem i kvalitativa studier då de utförs inom en viss kontext utifrån en mindre 

grupp människors subjektiva upplevelser. Lärdomar kan dock inhämtas från studien om forskaren 

utfört ett grundligt arbete (Bryman, 2008). En av frågeställningarna gällde kvalité vilket kan 

medföra ett problem för trovärdigheten då det är svårt att skapa indikatorer på vad kvalité de facto 

är.  Kvalité är ett mångfacetterat och subjektivt begrepp vars betydelse skiftar beroende på vem som 

tillfrågas, svårigheten blir alltså att undersöka det man faktiskt vill undersöka (Blom & Morén, 

2011). Denna studiens författare är dock av åsikten att trovärdigheten kan stärkas genom väl 

underbyggda intervjufrågor och ett grundligt analysförfarande. 

 

Pålitligheten i en studie kan ökas genom att materialet granskas av andra forskare som är insatta i 

studiens ämnesområde, vilket exempelvis är brukligt då en vetenskaplig artikel kritiskt granskas 

inför publicering (så kallad peer review). Denna studies pålitlighet kan förbättras genom opponering 

och utbyte med handledare. Vidare är det viktigt att studiens referenser och källor är relevanta och 

aktuella. En studiens replikerbarhet, vilket som namnet antyder, handlar om huruvida en studie kan 

upprepas. Det kan vara svårt att uppnå i en kvalitativ studie eftersom respondenterna kan förändra 

sina svar beroende på tillfälle (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Pålitligheten är en viktig 

faktor att ta i beaktande då den bygger på att studien är transparent, vilket innebär en tydlig 

redogörelse av studiens samtliga delmoment. Att dataanalysen i studien utförs på ett noggrant och 

öppet sätt är vidare avgörande för studiens pålitlighet (Bryman, 2008; Grinnell & Unrau, 2014).  

 

4.8 Etiska överväganden 
Under denna rubrik behandlas etiska principer och förhållningssätt. Texten inleds med en allmän 

definition av det etiska begreppet för att sedan belysa några av de forskningsetiska principer som är 

kutym inom svensk forskning. 
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Den allmänna förklaringen kring begreppet etik består enligt Öquist & Lundahl (2002) i att beskriva 

teoretiska reflektioner kring gott och ont, rätt och fel. Ur ett utvärderingsperspektiv inbegriper etik 

reflektioner kring utvärderingens konsekvenser och hur den bör bedrivas. Etik handlar inte bara om 

presenterandet av principer utan även om hur man som forskare beter sig. I likhet med Grinell & 

Unrau (2014) framhåller denna studies författare att respondenternas behov bör beaktas, vidare bör 

ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt intas av forskaren. 

 

De fyra forskningsetiska principer som normalt ingår i svensk forskning är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfendialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2011). Informationskravet syftar till att meddela respondenterna om deras frivillighet och möjlighet 

att när som helst avsluta deltagandet. Däri ligger även att informera intervjuobjektet om studiens 

syfte. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma om deras deltagande. 

I det fall någon är minderårig brukar vårdnadshavares tillstånd krävas. Konfendialitetskravet 

innebär att alla uppgifter i yttersta mån behandlas på ett säkert sätt så ingen obehörig kan ta del av 

dem. Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter och respondenternas utsagor inte får 

användas till något annat än forskning (Bryman, 2008).  

 

Vid intervjuförfarandet redogjordes för samtliga ovanstående etiska principer, samt en försäkran om 

att intervjupersonerna uppfattat studiens författare korrekt utifrån vetenskapsrådets definitioner av 

principerna. De etiska principerna tydliggjordes även för chefen vid första mötet innan 

respondenterna tillfrågades om deltagande, principerna fanns även redogjorda i det 

informationsbrev som skickades ut. Det insamlade materialet har endast hanterats av denna studies 

författare samt att anonymiteten av respondenterna är säkerställd genom att namn eller andra 

uppgifter ej återgetts. Respondenterna som medverkat i studien har ej skildrats, varken vid 

fingerade namn eller någon form av numrering, detta då det skulle underlätta en identifiering av 

intervjupersonerna.  

  

4.9 Kritiska reflektioner kring metodval 
Då studien syftar till att söka kontextuell förståelse kring ett begränsat område samt en önskan att gå 

på djupet kring specifika teman lämpar sig en kvalitativ metod väl. Angående metodval anser 

författarna att semistrukturerade intervjuer med en respondent i taget är att föredra. Ett alternativ 

hade varit att använda sig av en så kallad fokusgrupp. Metoden är en form av gruppintervju där 

medlemmarna typiskt sett diskuterar fritt utifrån ett visst tema (Bryman, 2008). Metoden 

förkastades dock i föreliggande studie med anledning av eventuella gruppeffekter; vilket innebär en 
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risk att deltagare i gruppen kan påverka andra deltagare negativt samt ta över samtalet. Andra 

problem kan vara att vissa medlemmar inte vågar uttrycka sina egentliga åsikter med rädsla av 

andras reaktioner (Bryman, 2008). Som intervjuare bör man tänka på att respondenterna kan 

påverkas beroende på vem som ställer frågorna, så kallad intervjueffekt. Även sättet intervjuaren 

uppför sig på kan påverka intervjusituationen negativt; hur man ställer frågorna, tonläge etcetera. 

Vidare kan tillförlitligheten påverkas negativt om intervjuaren inte är uppmärksam på svaren och 

därigenom missar att ställa relevanta följdfrågor. Viktigt att tänka på då man intervjuar respondenter 

vid olika tillfällen är att noggrant följa intervjumallen (Bryman, 2008; Grinell & Unrau, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

5 Resultat och Analys 
Under denna rubrik knyts studien ihop där empiri och teori förankras med forskningen som tidigare 

presenterats i studien. Var och en av studiens teman behandlas systematiskt. Nedanstående teman 

var återkommande i respondenternas utsagor och framkom i analyserandet av transkriberingen. 

Vidare speglar aktuella teman denna studies syfte och frågeställningar på ett adekvat sätt. De teman 

som framträdde var verksamhetsutveckling, samverkan, integrationsfaktorer, kvalité i förhållande 

till tid och helhetsperspektiv. Under varje rubrik presenteras inledningsvis det empiriska resultatet 

som sedan analyseras tillsammas med tidigare forskning och teori. 

 

5.1 Verksamhetsutveckling 
Under förevarande tema framkom ett antal kärnpunkter där en av dessa är utbildning. Det rådde 

konsensus bland respondenterna att för att möta verksamhetens behov behövs vidareutbildning. 

Enligt respondenterna finns det behov av att vidareutbilda sig inom psykisk ohälsa för att bemöta 

människor med psykisk ohälsa på rätt sätt, samt en önskan över att utöka kunskapen kring hur 

samtal som handlar om terrororganisationer och dess rekryteringar bör äga rum. Detta ansågs 

aktuellt då det enligt respondenterna är en stor grupp av de nyanlända flyktingarna som flyr från 

krigshärjade områden. Intervjupersonerna uttryckte även en önskan att en psykolog bör finnas på 

plats. Ytterligare en kärnpunkt bestod av en intervjupersons fundering i vilken utsträckning 

samhällsorienteringen är optimerad för att beskriva Sverige idag. Är verkligen den information som 

ges anpassad för att bidraga till en lyckad integration. Det bör poängteras att innehållet i 

samhällsorienteringen till viss del är lagstadgad och kan ej påverkas av verksamheten, den måste 

därmed följas. Kontinuerligt utvecklingsarbete var vidare något som lyftes under det aktuella temat 

som en viktig punkt. Verksamheten som helhet har enligt respondenterna ett pågående 

utvecklingsarbete som innefattar utvärdering, uppföljning och planeringsdagar som diskuteras i 

olika nätverk med avseende att förbättra verksamheten.  

 

Det visade sig att intervjupersonerna hade delade uppfattningar huruvida etableringsreformen var 

till fördel för verksamheten. Å ena sidan poängterades att det var bättre innan reformen trädde i 

kraft då det endast fanns en huvudman vilket underlättade arbetsgången. Å andra sidan ansågs att 

införandet av reformen var fördelaktig då målgruppen hamnade närmare arbetsmarknaden i och 

med att Arbetsförmedlingen fick huvudansvaret.  

 

Något som påtalades var alltså vikten av att ha en psykolog på plats för att ge stöd åt de nyanlända 

flyktingarna som många gånger led av trauman efter att ha flytt från krigshärjade områden. Det här 
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är någonting som uppmärksammas tidigare i studien under kapitlet tidigare forskning, där Elmeroth 

(2003) belyser vikten av professionellt stöd i sådana fall. I likhet med Elmeroth (2003) uttrycker 

respondenterna att det finns en koppling mellan förmågan att ta in information och det psykiska 

måendet. En av respondenterna uttrycker det på följande sätt:  

”Vi jobbar med människor som kommer från trauma, krig, olika svårigheter, som har gått igenom 

jättemycket...så när vi står och föreläser och vi ser en som är väldigt deprimerad..hur jag ska kunna 

förstå honom eller henne,hur kan dom ta emot min information på ett bättre sätt.” 

Som intervjupersonerna uttrycker bollar de gärna med varandra och anpassar sig i möjligaste mån 

efter den rådande situationen, de saknar trots allt någon att vända sig till med professionell kunskap 

kring de svårigheter som belyses. Just avsaknaden av detta tror föreliggande studies författare 

orsakar den oro som stundom kan skönjas i intervjuprocessen. Ett sätt att ta sig an problemet kanske 

skulle kunna vara att kontinuerligt handleda personalen. På den här punkten syns en 

förbättringspotential då flertalet av respondenterna lyfte ämnet. För att ge ytterligare belägg åt 

ovanstående resonemang om individens psykiska mående och behov kan med fördel Maslows 

behovstrappa användas. Som Simons, Irwin & Drinnin (1987) skriver, är det svårt för individen att 

ta in information om inte ett visst behov blivit tillgodosett. Det kan dock vara svårt att beskriva vad 

det är för behov och hur man uppnår det då det skiljer sig från person till person.  

 

Vidare ställer sig en av respondenterna frågan om innehållet i samhällsorienteringen verkligen 

beskriver verkligheten som den ser ut idag. Förordning (2010:1138, 3§) i svensk 

författningssamling om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare beskriver vad som enligt 

lagen ska ingå i samhällsorienteringen. Där går att läsa att det ”skall ingå åtta kategorier och 

omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och de lokala 

förutsättningarna”. Intervjupersonen ställer sig frågande till relevansen att i ett tidigt skeende 

informera nyanlända flyktingar om vem som var kung under en viss tidsepok i svensk historia, där 

hen menar att innehållet i samhällsorienteringen bör tittas över.  

”En del punkter där som kan vara viktigt å få ganska direkt. Sen är det naturligtvis intressant att veta 

hur Sverige ser ut bakåt i tiden med kungar och.. haha!.. Inte! Och sådana saker finns med…” 

Övriga respondenter gjorde vid intervjun inga närmare reflektioner över innehållets utformning, vi 

upplever de som nöjda. 
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5.2 Samverkan  
Det rådde en allmän konsensus bland respondenterna att den externa samverkan fungerade på ett 

godtagbart sätt. Samverkan är en term Socialstyrelsen (2011) definierar som ”övergripande 

gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte”. Samverkan kan ske inom och 

mellan enheter och myndigheter med ett utbyte av information. (ibid.). Den kommunala 

mottagningsenhetens samverkansparters åskådliggörs här nedan under figur 4. Flera 

intervjupersoner uttryckte en önskan över ett förbättrat samarbete gentemot främst 

Arbetsförmedlingen, dessa poängterade att samarbetet med myndigheten skulle förbättras om 

personal från myndigheten fanns representerade i mottagningsenhetens lokaler. Enligt 

respondenterna fanns det vid etableringsreformens införande planer på att stationerna någon eller 

några tjänstemän från Arbetsförmedlingen på plats i den kommunala mottagningsenheten. 

Anledningen till att det inte blev på det sättet var en enligt intervjupersonerna oklart. Det fanns även 

en förhoppning bland intervjupersonerna att Migrationsverkets framtida etablering på orten kommer 

bidra till en viss avlastning eftersom vissa frågor då kan riktas till rätt myndighet direkt. Vidare 

påpekade respondenterna att de samarbetar med ideella organisationer, vilket enligt dem är ett 

välkommet och välbehövligt inslag som skapar avlastning. 

 

Vad gäller den interna samverkan råder det delade meningar. Respondenterna beskriver den, inom 

den undersökta mottagningsenheten, som god överlag. Det råder enligt intervjupersonerna en god 

sammanhållning i arbetsgruppen där flertalet möten borgar för en god intern samverkan. Det 

påtalades dock att det inom kommunen förekommer ett antal olika organisationer vars uppbyggnad 

skiljer sig åt i form av olika budgetområden, förhållningssätt och regelverk, vilket enligt 

respondenterna kan medföra att ett antal problemområden uppstår. Ett exempel som gavs var att 

andra enheter, såsom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), kan uppvisa en 

osäkerhet att ta sig an ärenden som gäller nyanlända på grund av att deras system är annorlunda 

uppbyggt med synsätt som inte är anpassat till vissa målgrupper. Två av respondenterna uttryckte 

även att beslutsfattarna ibland befinner sig för långt från verkligheten med bristande kunskap vilket 

kan skapa felaktiga beslut. Vidare uppgav en av respondenterna att det saknas en dialog mellan 

beslutsfattarna och verksamheten.  

 

Som detta delkapitel antyder är samverkan starkt förknippat med möjligheten och rådande 

förutsättningar att nå, och sätta, mål och utföra ett arbete med kvalité. Eftersom 

mottagningsenheten, eller kommunen, inte bär huvudansvaret för de nyanlända är hög kvalité och 

möjligheten att nå mål kopplad till hur väl samverkan fungerar aktörerna emellan. En effektiv 

samverkan är viktig då det är flera myndigheter involverade och som många gånger dessutom lyder 
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under skilda regelverk med olika huvudmän. Samverkansaktörerna hör alltså ihop, de är beroende 

av varandras existens i förhållande till samverkansområdet, därmed påverkar de alltså varandra på 

flera plan; systemiskt, relationellt och organisatoriskt (Öquist & Lundahl, 2002). En välfungerande 

samverkan är av vikt, i synnerhet då målgruppen många gånger har dålig kännedom om deras 

rättigheter samt vilka myndigheter som gör vad. Arbetsförmedlingen är den myndighet som enheten 

har mest utbyte med, därmed ställs höga krav på en välfungerande kommunikation. Särskilt en av 

respondenterna påpekar att det skulle underlätta om en eller flera representanter från myndigheten 

fanns på plats i mottagningsenhetens lokaler. Respondenternas syn på i vilken grad de anser 

samverkan gentemot Arbetsförmedlingen fungerar skiljer sig åt. På en direkt fråga hamnar 

intervjupersonerna mellan en knapp femma och en tveklös åtta på en skala mellan ett och tio där tio 

är utmärkt. Hur samverkan fungerar har dock inte undersökts i detalj. Differensen i svaren på 

skalfrågan pekar dock på att det finns ett problem i relationen mellan mottagningsenheten och 

Arbetsförmedlingen (se figur 4). 

 

 

  Figur 4: Externa samverkanspartners 

 

Figuren illustrerar vad insamlad empiri pekar   

    på som eventuellt förbättringsområde. 

   

Baserat på utsagorna handlar en optimal samverkan om att bygga upp stabila relationer, samt att 

säkerställa tillgången av resurser. Detta står i relation till styrdokumenten som mottagningen ska 

jobba efter vilka anser att god samverkan förutsätter en väl utvecklad dialog mellan de berörda samt 

att det inom organisationerna finns en kunskap och vilja till förändring. För att anlägga ett 

systemteoretiskt perspektiv kring samverkan behövs relationella såväl som organisatoriska aspekter 

beaktas vid förbättrande av samverkansarbetet. Annorlunda uttryckt behövs rutiner, strukturer och 

regler uppmärksammas, såväl som interaktionen mellan individer, detta för att hitta den eventuellt 

felande länken (Ainalem, 2013).  
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Den interna samverkan påverkas även den av organisatoriska och relationella strukturer (ibid.) detta 

är något som en av respondenterna uttrycker i följande citat:  

”Det är ett dilemma med att vi är olika organisationer. Alla har sina regler och det ser vi ju fastän vi 

sitter under samma tak. Vi har ju handläggare från försörjningsstöd från socialförvaltningen och tillhör 

inte samma enhet. Vi har olika chefer och olika...Vi ser ju att bara det är ett problem”. 

Figur 5: Stridande synsätt 

 

 

 

   Figuren illustrerar hur försörjningsstöd opererar under    

 andra betingelser än övriga delar av mottagningsenheten. 

 

”Även om vi alla är mottagningsenheten så har vi alla olika organisationer...och vi är ju, vad ska vi 

säga, en uppsökande verksamhet. Vi vill gärna tala om att vi finns... Medan försörjningsstöd sitter ju i 

ryggmärgen att dom är ju ingen uppsökande verksamhet, dom vill helst inte tala om att dom 

finns...Det krockar där...Det är två olika världar som ska mötas. Dom har ju krav på sig från stadshuset 

att det här ska människor bli inkörda på, så här ser det ut och där blir det svårt.” 

Som tidigare nämnts uttrycktes bristen av dialog mellan beslutsfattare och verksamheten. Detta är 

något som Öquist (2008) belyser då han skriver om svårigheten att fatta beslut där beslutsfattaren 

måste ta hänsyn till alla samverkande system som kan tänkas påverka helheten. Besluten måste 

således fattas på en abstrakt nivå. I likhet med respondenten anser denna studies författare att energi 

bör läggas till att skapa en dialog mellan beslutsfattare och verksamheten. Ytterligare ett exempel 

på bristande kommunikation tydliggörs i följande citat: 

”Ibland kan väl vi uppleva att vi är en liten zon hos oss som har vardagen å ser vad som kommer å ser 

behoven. Å sen dom andra utanför har en annan verklighet å arrangerar konferenser om Somalia, 

njaa..det ju då det..det kommer just inte somalier nu, hallå! Nu behöver vi prata om Eritrea och 

Afghanistan” 

 

5.3 Integrationsfaktorer 
Under denna rubrik presenteras de tre integrationsfaktorerna språk, arbete och bostad, hämtade från 

de övergripande frågeställningar vilka även använts i intervjumallen. 

 

Försörjningsstöd Stridande synsätt Övriga delar 
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Respondenterna lyfter genomgående fram vikten av att målgruppen lär sig det svenska språket. 

Bemästrandet av språket är vidare någonting som intervjupersonerna menar öppnar dörrar till 

samhället. Språket lyfts fram som den viktigaste faktorn för lyckad integrering. Språkutveckling är i 

fokus även utanför SFI då respondenterna uppger att de försöker locka till användning av svenska 

språket på andra sätt. En något delad mening som framkommit inom detta område är huruvida det 

är bra att framföra samhällsundervisning direkt på flyktingarnas modersmål, eller med hjälp av tolk 

då det kan främja utvecklingen att höra svenska följt av översättningen även fast detta då tar längre 

tid. En tanke som en respondent uppgav var att dela in grupperna efter tidigare utbildningsnivå för 

att anpassa grupperna efter tänkt inlärningskurva då denna indelning kan tänkas ge en fingervisning 

om förmåga och anpassa gruppen därefter. Det finns även här en koppling till föregående tema då 

det uppgavs finnas god samverkan med frivilligorganisationer vad gäller bland annat språk-cafén. 

 

Vad gäller faktorn arbete har det påpekats som ett utmanande område då det kantas av stundom svår 

samverkan med Arbetsförmedlingen. Eftersom expertisen och huvudansvaret att tillgodose 

förvärvsarbete ligger hos Arbetsförmedlingen medför detta att kommunen har begränsade 

arbetsrelaterade insatser till förfogande, såsom studiebesök hos potentiella arbetsgivare. Här 

framfördes en tanke kring att anpassa studiebesöken efter flyktingarnas ålder och/eller intresse då 

exempelvis unga killar inte visat intresse för exempelvis äldreomsorg.  

 

Faktorn bostäder är ett område som är belagt med vissa svårigheter då det enligt respondenterna 

ligger helt utanför deras ansvarsområde. Här poängteras att en av de få saker de kan göra är att 

hänvisa till det kommunala hyresbolaget i kommunen. Utöver detta tillhandahåller verksamheten 

information om hur man går tillväga för att ställa sig i bostadskö och i hur man sköter en bostad, 

även detta görs till vis del med hjälp av studiebesök. En sak som särskilt lyftes fram var att det förr i 

tiden fanns en så kallad social förtur då kommunen kunde strida för att få gå före i kön vad gällde 

särskilda fall. Detta var något som talades om i positiva ordalag.  

 

Under tidigare forskning presenterades några för uppsatsen relevanta studier där Craig (2014) var 

en av forskarna som påtalade vikten av att snabbt lära sig språket för att komma in i samhället och 

erhålla ett arbete. I föreliggande studie påtalade respondenterna att kön till svenskundervisningen 

kan vara upp till ett år vilket således kan skapa problem. Nedanstående figur beskriver ett idealt 

förlopp av mottagningsenhetens integrationsarbete där de delar som ingår åskådliggörs. Huruvida 

de förväntade, eller önskade, effekterna uppfylls avgörs till stor del om och i vilken grad de 

beskrivna förutsättningarna uppnåtts. Nödvändiga förutsättningar skiljer sig åt beroende på avsedd 

aktivitet. Respektive aktivitet kan sedermera inledas då förutsättningarna uppnåtts. 
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         Figur 6: Idealförlopp 

 

       Illustrationen beskriver tänkt förlopp baserat på etableringsreformen 

       och kommunens styrdokument. 

 

 

 

Att kön till SFI-undervisningen kan vara uppemot ett år lång är enligt respondenterna ett problem 

då värdefull tid går om intet. Det leder till ringar på vattnet då hela etableringskedjan drabbas, detta 

då etableringsplanen varar i högst 24 månader, (jfr. Öquist, 2008) där författaren diskuterar hur den 

så kallade fjärilseffekten kan bidra till att små störningar i ett system kan skapa oberäkneliga 

effekter någon annanstans i systemet. Det innebär således att om kön till SFI är ett år går värdefull 

tid om intet för den nyanlände i dennes integrationsresa. Detta kan enligt respondenterna leda till en 

ökad risk att kommunen i slutändan erfar en större belastning i form av exempelvis 

försörjningsstöd. Följande citat beskriver en av respondenternas tankar kring problemet: 

 

”Men om folk förlorat nästan ett år i väntan på SFI, då blir det man har bara ett år i praktiken hos 

Arbetsförmedlingen med det där jobbinsats och sånt. Om man inte klarar sig där då hamnar man hos 

försörjningsstöd. Då blir det en belastning till kommunen. Att vara självförsörjande kräver att man kan 

språket eller man lär sig språket” 

Nedanstående figur illustrerar vad respondenterna lyfter vad de menar är de största utmaningarna 

som mottagningsenheten just nu står inför. Några punkter är färgade röda vilket signalerar 

problematiska områden. Vad gäller problemet samverkan se förgående delkapitel där det tas upp. 

Tidsbristen och viss problematik kring de förväntade effekterna diskuteras i nästkommande del. 

Problemet kötid SFI i förhållande till de förväntade effekterna kan ses vara att de nyanlända tappar 

uppemot ett år av möjligheter att jobba mot erhållandet av självförsörjning. Enligt respondenterna 

tappar de nyanlända även motivation på grund av väntetiden.  
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      Figur 7: Faktisk bild av förloppet 

 

       Illustrationen beskriver faktiskt förlopp baserat på etableringsreformen, respondenterna utsagor  

       Och kommunens styrdokument. 

 

 

Studiens författare anser i likhet med en av respondenterna att det bör förläggas resurser till att 

minska kön. Ett sätt kan vara att tillsätta flera behöriga lärare, exempelvis pensionerade lärare och 

flyktingar med lärarbakgrund som själva gått igenom SFI-undervisning. Likaså är brukbara lokaler 

något som behöver prioriteras. Att komma igång med SFI-undervisningen i ett tidigt skede 

underlättar processen och skapar därmed förutsättningar för den nyanlände att nå målet, vilket är att 

bli självförsörjande. Ett problem då det gäller att anställa flyktingar som har en relevant utbildning i 

förhållande till SFI är emellertid enligt Riksrevisionsverket (RIR 2014:11) den långdragna 

byråkratiska processen gällande validering av utländska betyg. I kommunens sektorplan påtalas 

vikten av en välfungerande integration, denna studies författare ställer sig dock frågande till om det 

finns en plan att minska den långa kön till SFI-undervisningen och om det existerar en medvetenhet 

kring språkets betydelse för integrationen av människor. Att det de facto förekommer brister bland 

kommunernas tillhandahållande av SFI är för övrigt något som Riksrevisionen påtalat i en färsk 

rapport (RIR 2015:17). 

 

5.4 Kvalitet i förhållande till tid 
Det rådde överlag en samstämmighet kring att det saknas tid till att utföra vissa arbetsuppgifter i 

den utsträckning som önskades. Det område som enligt respondenterna, till följd av tidsbristen, fick 

lida mest var uppföljningsmöten, men även andra typer av personliga möten som inte var akuta 

påverkades. Mer tid önskades även till att arbeta med grupperna inom samhällsorientering för att 
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bättre anpassa dessa till verksamheten. Tidsbristen utpekades av intervjupersonerna som den 

primära anledningen till svårigheten att utföra arbetsuppgifterna med hög kvalité. För att främja 

kvaliteten i det dagliga arbetet önskade respondenterna anställa mer personal för att frigöra tid, 

samtidigt poängterade respondenterna att verksamhetens belastningsgrad till följd av skiftande 

migrationsströmningar varierar kraftigt över tid vilket kan vara svårt att planera inför.  

 

Tidsbrist är något som ofta går hand i hand med förutsättningar att utföra ett arbete präglat av 

kvalitet, dessa två aspekter hör ihop likt mindre delar av en helhet (Lundahl & Öquist, 2002). En av 

intervjufrågorna handlade om att utröna respondenternas subjektiva känsla av vad kvalitet innebär i 

arbetet. En av intervjupersonerna uttryckte det på följande sätt: ”Kvalitet för mig är att nå 

människan”. En annan respondent uttryckte det så här: ”Att vi har professionell personal och 

utbildad personal”. En tredje: ”att jag gör skillnad i någons tillvaro” och ”att vi kan knyta an till 

människors livsvärld på nåt sätt och få en dialog”. Sedan ställdes frågan om intervjupersonerna 

ansåg att förutsättningarna fanns för att utföra ett arbete präglat av kvalitet. För att göra detta 

användes skalfrågor där ett mönster framträdde i att de som skattade sig själva högt gjorde det med 

motiveringen att de fick kämpa för att få till vad de upplevde som kvalitet i jobbet. En av 

respondenterna beskriver detta i följande citat: ”Det beror på att jag inte nöjer mig före det, alltså 

lägre än så, då kan jag lika gärna lägga ner, på nåt sätt kan det gå”. Anledningen till att några av 

respondenterna skattade sig lågt berodde enligt dem främst på tidsbristen.  

 

Vad gäller skalplaceringen är det värt att poängtera att trots att några av respondenterna har snarlika 

arbetsområden så skattar de sig själva väldigt olika vad gäller hur de upplever att förutsättningarna 

finns för att nå kvalitet i arbetet. De respondenter som skattade sig högt här hade i intervjun ett sätt 

att förhålla sig till saker där de i hög utsträckning såg flera möjligheter att nå fram till målen. Medan 

de som skattade sig lägre överlag upplevdes ha en något lägre uttalad känsla vad gäller att se och nå 

möjligheter. 

 

Sektorplanens mått på hög kvalitet i verksamheten syftar till att satta nationella och lokala 

styrdokument följs. Det ska enligt den finnas fasta strukturer för uppföljning och utvärdering. 

Mottagningsenheten har enligt respondenterna olika möten för en kontinuerlig uppföljning och 

utveckling av verksamheten. Vid analyserandet av föreliggande ämne utifrån insamlad empiri 

tycktes det, i motsats till vad sektorplanen framhävde, saknas lokala styrdokument med explicita 

mål. En av respondenterna uttrycker det på följande sätt:  
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”Vi har ju mål å vi ser behov som vi behöver ta tag i å som behöver göras nåt åt. Men vi är ju lite 

bakbundna då eftersom vi inte rår över de nyanländas tid, dagtid så. Det är Arbetsförmedlingen som 

gör det så, vi kan ju känna att vi står lite och stampar […] Jag ser att vi tyvärr är lite bakbundna” 

Här ser föreliggande studies författare en risk med att Arbetsförmedlingen är huvudansvarig över 

etableringsplanen vilket kan medföra att kommunen förlitar sig för mycket på myndigheten vad 

gäller att sätta mål. En av förklaringarna kan även vara att det råder en brist av tid till att sätta sig 

ned och skapa lokala mål. En av respondenterna poängterar att sätta tydliga mål är ett område som 

de brottas med, detta eftersom verksamheten präglas av toppar och dalar vilket kan leda till 

svårigheter att planera och sätta mål för verksamheten. 

 

Ytterligare något flera av respondenterna lyfte som något negativt och som kan påverka kvaliteten i 

arbetet är bristen av tid för personliga möten och uppföljning. En av respondenterna uttryckte det på 

följande sätt då hen ställdes inför en skalfråga mellan ett och tio där frågan löd om vederbörande 

anser sig ha tid för personliga möten med individerna som deltar i samhällsorientering: ”Det blir 

nog fan en fyra eller nåt sånt, för vi har för lite tid för sånt”. Respondenternas utsagor visar att de 

inte nödvändigtvis anser sig ha tid, men att de tar sig tid, i synnerhet för det akuta, vilket 

naturligtvis kan verka negativt på andra delar av verksamheten. Här framkommer dock en något 

motsägelsefull bild bland flera av respondenterna, detta då många ger höga betyg när de tillfrågas 

om de anser att det finns förutsättningar att nå kvalitet, där tid är en avgörande faktor. Gällande 

tillgänglig tid för personliga möten är tendensen däremot att detta skattas lågt. Faktorer som att ta 

sig tid att skapa dialog och att nå människor skattas överlag som de mest betydelsefulla aspekterna 

då det gäller känslan av att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt. Föreliggande studies författare ställer 

sig frågande till hur och i vilken utsträckning de förväntade, eller önskade, effekterna kan uppnås då 

tid för uppföljning och personliga möten i många fall är bristfällig. Att mäta kvalitet är, som tidigare 

diskuterats i studien, belagt med vissa svårigheter då begreppet är av en högst subjektiv karaktär, 

något som inte minst framkommer under intervjuförfarandet.  

 

Enligt systemteorin påverkas individen över att vara en del av systemet, den som är en del av 

systemet kan helt enkelt bli hemmablind och få problem att se utanför boxen (Öquist 2008). Detta 

kan enligt denna studies författare innebära vissa svårigheter att inta en självkritisk position. Här 

syns en tendens över hur respondenterna väljer att skatta sin egen möjlighet att utföra ett arbete med 

god kvalitet, vilket inte nödvändigtvis stämmer överens med den bild de i övrigt målar upp av 

verksamheten och dess utmaningar, vilken generellt utmålas som mindre god. 
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5.5 Helhetsperspektiv 
Att temat helhetsperspektiv är starkt kopplat till samverkan tydliggjordes då några av 

respondenterna framhöll att både de själva och deras samverkanspartners lätt tappar helhetsbilden 

på grund av svåröverblickbara system, hög belastning och snedvriden ansvarsuppdelning där flera 

myndigheter ofta är involverade i ett och samma ärende vilket kan skapa onödig upprepning av 

samma information. Det påtalades att bristen av en helhetssyn kan leda till att flyktingarna oftare 

hamnar mellan stolarna. Avsaknaden av ett helhetsperspektiv kan således leda till begränsningar i 

möjligheten att sätta mål och utföra ett kvalitetspräglat arbete. 

”Kanske lite helhetsperspektiv, inte bara det lilla som vi har här… mer om livslopp. Helhetsnivå, 

integrationsprocessen i individen… Har man aktiviteten här underlättar det att folk inte behöver 

springa mellan myndigheter” 

Anläggandet av ett helhetsperspektiv är för övrigt ett av systemteorins mest grundläggande 

tankesätt. Fokus sker således inte enbart på de isolerade delarna var för sig; teorin förespråkar ett 

synsätt med fokus att se till sambanden mellan samverkande system (Öquist, 2008). Som synes här 

ovan kan komplexa systemiska konfigurationer där flera myndigheter är involverade i ett och 

samma fall leda till ovälkomna resultat. I fall som dessa där sambanden sällan är linjära till sin natur 

med enkla orsak och verkanssamband kan således systemteorin användas som verktyg till att skapa 

förståelse i hur system samverkar vilket borgar för skapandet av mer användarvänliga system. 

 

Under intervjuförfarandet lyftes frågan hur respondenterna såg på tiden före och efter att 

etableringsplanen sattes i bruk (se bilaga 3). Särskilt en av respondenterna ansåg att tiden innan 

reformen togs i bruk var av gynnsam karaktär gentemot klienterna på grund av att det då var en 

huvudman, vilket borgade för att det var lättare att bilda sig en helhetsbild kring var och en av 

klienterna. Hen uttryckte det på ett kärnfullt sätt i följande citat:  

 

”Vi fanns ju alla på plats tillsammans, och det var ju, ska jag säga enklare för de sökande att ha 

sammanhang. Man kunde liksom planera utifrån varje individ […] Vi ägde planeringen, hela frågan 

och även hela ekonomin för deras första två år så kunde man ju göra tillfälliga insatser, planerade 

insatser”.  

Det faktum att flera huvudmän var involverade kunde resultera i att klienterna många gånger var 

tvungna att kontakta olika myndigheter vilket ökade risken att information förvrängdes och 

försvann eftersom den passerade flera led. I takt med att antalet inblandade aktörer ökar ställs 

följaktligen krav på en välfungerande samverkan sinsemellan. Som systemteorin påtalar ökar risken 
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för att kommunikationen mellan och inom organisationerna förvrängs ju större och mer komplexa 

systemen blir; detta då varje nivå i respektive organisation eller system fungerar efter egna villkor 

som skapats på ett mer eller mindre medvetet sätt. Komplexiteten kan således göra att den enskilde 

individen som opererar inom systemet ofta har mindre kunskap om villkoren på andra nivåer i 

organisationen (Öquist, 2008). Ju större och mer komplexa systemen växer sig, desto svårare blir 

det att överblicka delarna, helheten och hur dessa arbetar tillsammans (ibid.). Bristen på 

överblickbarhet i hur systemen fungerar internt och externt i samverkan kan således öka risken för 

att viktig information riskerar att försvinna, förvrängas eller att samma information ges av olika 

myndigheter (ibid.). Den mänskliga enskilda individen riskerar att bli den svaga länken i ett system 

som i dess komplexa utformning riskerar att motverka dess syfte i att skapa en struktur som ska 

underlätta för den som arbetar i och med systemet, vilket i slutändan riskerar att skapa ett 

destruktivt system. Det gamla ordspråket ”ingen kedja är starkare än dess svagaste länk” är i 

sammanhanget en passande metafor. Öquist (2008) menar att många av de problem som uppstår 

inom och mellan organisationer har en grund i hur systemen riskerar att motverka varandra i dess 

strävan över att bevara sin autonomi, vilket enligt författaren är något som ofta förbises vid en 

utvärdering av en verksamhet. 

 

Som ovanstående resonemang vittnar om ställer samverkan mellan olika myndigheter stora krav på 

en väl genomtänkt systematisk struktur där de parter som ingår i systemet arbetar efter ett 

transparent förhållningssätt där alla aktörer i systemet drar åt samma håll utan målkonflikter. Vidare 

är feedback/återkoppling nödvändigt för att skapa och vidmakthålla ett välfungerande system 

(Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg, 2010). För att göra en jämförelse med 

människokroppen svarar den under belastning med en input från hjärnan till att starta en process där 

hjärtat slår snabbare och syresätter blodet för att därigenom som output balansera systemet (se figur 

nedan).       

           Figur 8: Systemisk balans                

 

  

       

                         Feedback 

Översatt till denna studie betyder det att återkopplingen behöver göras inom samtliga berörda 

nivåer, såväl i del lilla systemet, exempelvis via interna möten på gräsrotsnivå mellan tjänstmännen 

som jobbar nära klienterna, såväl som i det övergripande systemet mellan berörda aktörer och 

organisationer. Här är det av vikt att feedback från målgruppen (de nyanlända flyktingarna) inte 

glöms bort utan lyfts och tillåts färdas i systemet, detta då kvaliteten av verksamhetens tjänster är 

Input Output Process 
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beroende av detta. Med ovanstående resonemang färskt i minnet framstår en väl utförd utvärdering 

som ett effektivt verktyg i att skapa förutsättningar för en organisation utan målkonflikter; 

konflikter som uppenbarligen kan vara komplexa och svåra att urskilja i ett system, som i dess 

strävan över att uppnå balans riskerar att motarbeta sin egen existens. Som diskussionen här ovan 

antyder behöver en verksamhet för att fungera optimalt innefatta ett stort mått av transparens som 

därigenom kan blottlägga eventuella målkonflikter inom det egna systemet såväl som gentemot 

andra system. Det måste även finnas en lyhördhet i hur delarna påverkar varandra och hur de i sin 

tur påverkar helheten. Som diskuterats tidigare i studien existerar olika typer av system, -

relationella såväl som organisatoriska system. Vid genomförandet av en förändring i ett system bör 

det därför uppmärksammas hur den enskilda individen i systemet påverkas av den genomförda 

förändringen och hur vederbörande kan tänkas påverka helheten. För att ta ett exempel kan man 

fråga sig hur klienterna påverkas av om synsättet skiljer sig åt mellan professionella, vad händer då 

med helheten? Vilken effekt kan det tänkas få längre bort i kedjan?  
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6 Avslutande diskussion 
Under denna rubrik sammanfattas studien kort samt redogörs för huruvida syftet och 

frågeställningarna besvarats. Vidare belyses potentiella områden för vidare forskning. Här 

diskuteras även studiens resultat i förhållande till dess systemteoretiska ansats.   

 

Studien syftade till att utvärdera en kommunal mottagningsenhet med en förhoppning att resultatet 

bidrog till att tydliggöra eventuella förbättringspunkter inom den undersökta verksamheten. 

Författarna till föreliggande studie ställde sig inledningsvis frågande huruvida det i den undersökta 

verksamheten, med dagens rådande situation bestående av en relativt hög inströmning av nyanlända 

flyktingar, fanns resurser till att arbeta effektivt. Frågeställningen omformulerades och finjusterades 

sedan till att passa studiens syfte, som kom att bestå av en utvärdering av en kommunal 

mottagningsenhet för att bedöma hur den specifika enheten främjar integrationen av nyanlända, 

vilka insatser som stod till buds och hur deras eventuella mål var formulerade. Detta undersöktes 

med hjälp av insamlad empiri beståendes av intervjuer och styrdokument. Uppnådda svar kan till 

viss del upplevas som knapphändiga, vilket till viss del grundas i tillgängliga styrdokument 

gällande den undersökta enheten var något vaga i sin utformning. Dokumentet var av mer allmän 

karaktär för kommunen i stort. De resultat som inkommit via intervjuer var emellertid i mångt och 

mycket uttömmande i flertalet ämnen. Så här med facit i hand hade vissa frågor kunnat formuleras 

annorlunda, samt att det under intervjuns gång ströks frågor vars validitet ej överensstämde med 

syftet. Det hade därför varit fördelaktigt, om tid funnits, att kontrollera intervjufrågornas bärighet 

med hjälp av en pilotstudie. Trots detta anses validiteten i förhållande till syftet varit god. Vidare 

diskuterades att som ett intressant komplement till studien, även ta del av klienternas syn på 

mottagningsenhetens arbete. På grund av tidsbrist och de etiska kraven som omger denna grupp 

beslutades det dock att bortse från detta. 

 

Det systemteoretiska perspektivet har för studien bidragit till att anlägga ett ”systemiskt tänkande”. 

För att dra en parallell till föreliggande studie har det systemteoretiska perspektivet bland annat 

medverkat till att skapa en medvetenhet om villkor, regler, mål och strukturer mellan (även inom) 

organisationer. Dessa villkor kan många gånger skilja sig åt, där respektive organisations 

medlemmar, särskilt i komplexa organisationer, ofta har mindre kunskap om villkoren på andra 

nivåer i organisationen (Öquist, 2008). Som studien visat kan teorin med fördel användas till att 

skärskåda ett visst problem ur fler än ett perspektiv. Detta då kärnan i systemteorin syftar till att 

åskådliggöra hur delarna tillsammans skapar en viss helhet som inte nödvändigtvis framträder då 

delarna kan upplevas frånskilda från varandra. Den analoga klockan kan ses som ett typexempel där 

delarna var för sig enbart framträder som värdelösa ting, men då delarna sammanfogas skapas en 



37 

 

helhet som får en helt annan betydelse. Som Öquist (2008) skriver är det inom systemteorin 

avgörande att uppmärksamma hela strukturen för att därigenom skapa förutsättningar att hitta den 

eventuella felande länken. Systemteorin kan hjälpa till att se förändringar vilka kan vara svåra att 

uppmärksamma i tid på grund av att de negativa konsekvenserna inte genast är uppenbara i ett 

komplext och svåröverskådligt system. Det sker alltså en viss tidsförskjutning som kan verka under 

lång tid (ibid.).  

 

I likhet med systemteorin hör samtliga teman i analysdelen ihop och påverkar varandra. En god 

samverkan, vilket studien visat på som något bristfällig gentemot Arbetsförmedlingen, påverkar 

kvalitén och kan skapa tidsbrist. Rådande utvecklingsbehov i att bemöta människor med 

traumatiska upplevelser samt ett något bristfällig innehåll i samhällsorientering påverkar även dessa 

möjligheten till ett arbete präglat av kvalitet. I skrivande stund upplever respondenterna att de i viss 

mån kan utföra ett arbete präglat av kvalité, dock föreligger att stort mått av förbättringsutrymme. I 

en strävan att främja kvalité kan ett hjälpmedel vara att sätta mål, vilket kommunens styrdokument 

påpekar som viktigt, detta är något den undersökta enheten jobbar med. I dagsläget uttrycker 

respondenterna att de ser vissa behov vilka de strävar efter att uppnå, dock saknas konkreta uppsatta 

mål inom vissa områden. Det faktum att Arbetsförmedlingen numera bär huvudansvaret vid 

etableringen av den nyanlände påtalades av flera intervjupersoner som problematiskt, bland annat 

på grund av svårigheten att se helhetsbilden med olika huvudmän involverade. Respondenterna 

lyfte mål, och implementeringen av dem, som ett område med utveckling- och förbättringspotential. 

Utveckling i form av kurser och besök till andra kommuner lyftes även det som en generell önskan 

för kompetensförhöjning. Något som poängterades tydligt var vikten av en kontinuerlig 

verksamhetsutveckling. Intervjupersonerna pekade ut ett specifikt utvecklingsområde som berörde 

dem i högre grad, nämligen bemötandet av människor som genomgått kris, trauma och krig.  

 

Ytterligare en frågeställning berörde språk, arbete och bostad. Språket lyftes ofta upp av 

respondenterna och beskrevs som nyckeln till samhället för den nyanlände. Som studien visar fanns 

det stora svårigheter här då kön till SFI kan vara upp till ett år, detta till trots försöker personalen att 

locka till bruk av svenska språket i andra sammanhang, såsom under samhällsorienteringen. 

Beträffande arbete ordnar enheten med studiebesök på arbetsplatser, dock poängterades att de flesta 

arbetsrelaterade insatserna genomförs av Arbetsförmedlingen. Vad gäller ämnet bostäder nämnde 

respondenterna att det inte finns mycket de kan göra vad gäller anskaffandet av en bostad utan de 

hänvisade till allmännyttiga hyresvärdar. Trots detta arbetar de aktivt med att genomföra 

studiebesök till hyresvärdar och tillhörande lägenheter där även information om den allmänna 

skötseln av en bostad ingår.  
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Studien visar att en vidare utvärdering av etableringsreformen samt en studie av samverkan mellan 

mottagningsenheten och Arbetsförmedlingen vore önskvärd. Att fortsatta studier är relevanta visar 

inte minst respondenternas utsagor som vittnar om en viss problematik med olika huvudmän då 

olika myndigheter många gånger styrs av olika regler, mål och budgetar. Systemen riskerar således 

att motverka varandra. Detta kan enligt systemteorin innebära problem då de enskilda systemen är 

inåtvända och till sin natur strävar efter autonomi (Öquist, 2008). Det finns en risk för 

mottagningsenheten och dess samverkanspartners, dvs. det övergripande systemet, att tappa 

helhetsbilden. Vidare finns en uppenbar risk i att fokusera för mycket på bara sitt eget 

verksamhetsområde: ”den högra handen vet inte vad den vänstra gör” som ordspråket lyder. 
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Bilaga 1 – etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  
Projekttitel:  

Student/studenter: David Hedgårds, Erik Axelsson 

Handledare: Lars-Erik Alkvist    

                                                       Ja Tveksamt   Nej   
 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 

 
        Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 



45 

 

 

 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

Vi är två studenter vid högskolan Dalarna som är intresserade av att via intervjuer samt granskning 

av relevanta dokument utvärdera mottagningsenheten i er kommun. Vi som studenter vill informera 

er om era rättigheter och våra skyldigheter vad gäller ert deltagande i studien. Brevet kommer gå 

igenom ett antal punkter där du som medverkande informeras om hur personuppgifter, intervjudata 

m.m. kommer hanteras av oss. Du tillfrågas härmed om deltagande i studien. 

 

Syfte och innehåll 

Syftet med kommande studie är att utvärdera mottagningsenheten för nyanlända. För att göra detta 

önskar vi intervjua några medarbetare i organisationen samt ta del av relevant dokumentation. Den 

huvudsakliga inriktningen i studien ämnar söka svar på följande frågor. 

Observera att nedanstående frågor nödvändigtvis inte kommer ställas i intervjuförfarandet. De 

kompletteras med ingående frågor utifrån valda ämnen 

 

 Hur har utvecklingen sett ut för enheten i stort och hur planerar man framåt för att tillgodose 

behovet?  

 Vad har man för mål och hur går man tillväga för att nå målen? 

 Hur gör man för att säkerställa kvaliteten av insatserna? 

 Hur arbetar enheten i förhållande till integrationsfaktorerna språk, arbete och bostad? 

 

Varför önskar vi då undersöka detta?  

Då vi har ett intresse för integrationsfrågor och vår samtid präglas av stora migrationsströmningar 

föddes en önskan att fördjupa vår kunskap inom ämnet. Vi tror och hoppas att studien kommer att ta 

fram data som kan bidra till att möjliggöra en effektivare mottagningsenhet. Nedanstående punkter 

är till för att upplysa dig om dina rättigheter och våra skyldigheter 
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Informationskravet 

 Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt 

 Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Samtyckeskravet 

 Vi måste ha ditt samtycke 

 Du har rätt att bestämma om hur länge och under vilka villkor du skall delta 

 Du ska kunna avbryta din medverkan utan att det skall medföra negativa följder 

 Vi får inte utsätta dig för otillbörlig påverkan 

Konfidentialitetskravet 

 Vi har tystnadsplikt 

 Alla uppgifter om dina personliga uppgifter kommer i uppsatsen att vara fingerade 

Nyttjandekravet 

 Uppsatsen kommer användas i examinationssyfte. Den kommer ej spridas kommersiellt.  

 Dina personuppgifter får ej missbrukas 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna samt muntligt 

vid en FOU-marknad på Högskolan. Intervjuerna spelas in, inspelningarna och transkriberingarna 

kommer att förstöras efter slutförd studie. Vi respekterar givetvis om ni inte vill bli inspelade, ni 

kommer bli tillfrågade om detta vid intervjutillfället.  

 

Tack för din medverkan, ditt deltagande är värdefullt! 

Vid eventuella frågor, kontakta oss på följande mailadresser: 

 

Kontaktuppgifter:  
Erik Axelsson 
 

H12eriax@du.se  073-0611188 

David Hedgårds H12dahed@du.se 070-1584829 

Handledare 
Lars-Erik Alkvist 

lav@du.se 023-77 84 42 

 

mailto:H12eriax@du.se
mailto:H12dahed@du.se
mailto:lav@du.se


47 

 

Bilaga 3 - Intervjumall  

 

Genomgång av inledande punkter: 

Syftet med studien redogörs & Forskningsetiska principer tas upp(informationsbrevet). 

Samtycke till inspelning efterfrågas. 

Vi informerar att vi kommer använda fingerade namn & generell ålder. 

Din ålder:  

Hur länge har du jobbat här? 

Mailadress för respondentvalidering 

 

Hur har utvecklingen sett ut för enheten i stort och hur planerar man framåt för att 

tillgodose behovet? Ämne: Utveckling 

- Hur skiljer det sig före och efter etableringsreformen? Följdfråga; hur har arbetssätt, insatser och 

huvudmän(ansvariga) påverkats eller förändrats av den förändringen? 

- Vad anser du om förändringarna som blev följden av etableringsreformen? Är det bra och/eller 

dåligt? I så fall för vem? 

- Finns det någon prognos för inströmningar av ärenden och kommande behov för verksamheten? 

Har ni någon dialog med Migrationsverket och andra berörda parter för att tillgodose det ökade 

behovet? 

- Har ni någon lång och/eller kortsiktig plan för verksamheten(mottagningsenheten)? Vad innefattar 

den?  

- För enheten i stort: Finns det någon förändring du skulle önska se? Exempelvis inom; arbetssätt, 

personalantal, ansvarsfördelning, insats-utbud, samverkan. Följdfråga: inom ditt område, finns det 

något du saknar eller önskar ändra på i hur man arbetar gentemot målgruppen? 

- Hur önskar du att enheten arbetar i framtiden?  

 

Vad har man för mål och hur går man tillväga för att nå målen? Ämne: Enhetens Mål 

- Enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som kommunens 

styrdokument hänvisar till skall ni erbjuda samhällsorientering. Enligt lagen framhålls målen som 

förvärvsarbete eller studier; självförsörjning. Stämmer det överrens med hur du tänker? Beskriv 

med egna ord vad du uppfattar vara målet med integrationsinsatserna. 
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-Har din grupp några särskilda konkretiserade mål? I så fall; hur är de formulerade? På en skala 

mellan 1 – 10, hur upplever du att ni når de målen? ? Varför just det numret & inte lägre? Vad krävs 

för att du skulle placera dig högre på skalan? 

- Sektorsplanen poängterar vikten av välformulerade och tydliga mål samt strategier. Hur arbetar ni 

med detta?  

- Sektorsplanen poängterar en ”välfungerande integration” som ett viktigt mål. Vad betyder en 

välfungerande integration för dig? 

- Sektorsplanen poängterar vidare gemensamt förhållningssätt, engagerade medarbetare och tydliga 

ledare. Hur anser du att dessa punkter efterlevs?Hur ser det ut med uppföljning och utvärdering 

inom enheten? (Fråga till chef) Sektorsplanen poängterar nämligen vikten av fasta strukturer och 

tydliga organisering för uppföljning och utvärdering. På vilket sätt påverkar budget era 

verksamhetsmål? 

 På en skala mellan 1 -10, i vilken utsträckning kan ni uppnå era arbetsmål med den budget ni har 

just nu? ? Varför just det numret & inte lägre? Vad krävs för att du skulle placera dig högre på 

skalan? (Fråga till chef) 

 

Hur arbetar enheten? Ämne: Arbetssätt 

- Hur arbetar du? Hur pass fria händer har du? Finns det någon Lagstiftning att förhålla sig till? Har 

ni specifika Metoder, tankesätt eller hjälpmedel? Vilka insatser och vilket stöd erbjuds? Hur ser en 

ärendegång ut? 

- Finns det arbetssätt/metoder som du hellre skulle använda dig av? Vad?  

- I ärendegångs-planen vi fick framgår momentet ”Individuell kartläggning vuxna”. Hur går den 

kartläggningen till? 

- Det framgår enligt er plan att ni har kontakt med de nyanlända under deras första två år utifrån 

individuellt behov. Anser du att det finns tid för ordentlig uppföljning? 

- Anser du att tiden räcker till för personliga möten med klienter/brukare? På en skala 1-10; i vilken 

grad finns tiden överlag? Varför just det numret & inte lägre? Vad krävs för att du skulle placera dig 

högre på skalan? 

- Arbetsgången beskriver en process där flera olika enheter kan ha en del i ärendet samtidigt, 

exempelvis mottagning, ekonomi & familj. Hur anser du att arbetsgången fungerar överlag? Är det 

någon del av arbetsgången som fungerar sämre eller bättre? På vilket sätt?  
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Hur gör man för att säkerställa kvaliteten av insatserna? Ämne: Kvalité 

- Är era metoder/tillvägagångssätt baserade på evidensbaseradpraktik(EBP)? Sektorsplanen lyfter 

upp vikten av evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med 

bästa tillgängliga kunskap(forskning), den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut 

om insatser (Socialstyrelsen). 

- Vad är kvalité för dig och går den att uppnå i ditt dagliga arbete utifrån de rådande 

förutsättningarna? Följdfrågor: på en skala 1-10; i vilken utsträckning anser du att förutsättningarna 

finns att utföra dina arbetsuppgifter med kvalité. Varför det numret och inte lägre? Vad behövs för 

du skall placera dig på ett högre nummer? 

- Hur arbetar du för att säkerställa kvalité/göra ett bra jobb? Stöter & blöter(diskuterar) ni med 

varandra kring frågor?  

 

Hur arbetar enheten i förhållande till integrationsfaktorerna språk, arbete och 

bostad? Ämne: Integrationsfaktorer 

- I den schematiska bild som beskriver er arbetsgång poängteras samverkan med exempelvis 

Arbetsförmedlingen där mottagningsenheten skall ge ”stöd efter individuellt behov”, vad innebär 

sådant stöd? Hur samverkar man kring det stödet i praktiken? Hur kommunicerar man med 

Arbetsförmedlingen i det här fallet? 

- Mottagningsenheten skall även ge stöd vid bosättning, hur ser arbetsgången ut i detta? Hur 

fungerar det? Finns det någon samverkanspartner? 

- SFI och språk är en central del i integration, hur arbetar ni för att tillgodose god språkutveckling 

för brukarna? Finns det samverkanspartners? Exempel: I Falun finns kontakt mellan kommun och 

frivilliga organisationer gällande språk-cafén och läxhjälp. 

 

Ytterligare korta följdfrågor kan förekomma. 

 

 


