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ABSTRACT 
 

Work is the key to the successful integration and an important indicator of integration 

statistics. A key indicator to monitor both at national- as local level. 

 

This essay compares six Swedish municipalities to examine what factors leads to the positive 

outcome in achieved integration on the labor market. The six municipalities; Gnosjö, 

Emmaboda, Olofström, Oxelosund, Gällivare and Oskarshamn are considered as examples of 

the extraordinary good results.  

 

I have studied and described the "characteristics of immigrants" and "local conditions in the 

municipalities" and then compared sought to explain what leads to the positive result of 

achieved integration on the labor market. 

 

I have come to the conclusion that the characteristics of the immigrants seem to have less 

importance for achieved integration in the labor market. It’s likely to say that the  

the structure of the labor market can be a clausal variable to explain the success. But also, the 

strategic work of the municipalities to integration on the labor market.   

 

Nyckelord: integration, arbetsmarknadsintegration, implementeringsteori, nyinstitutionalism.    
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2 INTRODUKTION & BAKGRUND 
Antalet asylsökande i Sverige fördubblades från 2014 till 2015. 2014 sökte ca 81 000 

personer asyl i Sverige. Motsvarande siffra 2015 var nästan 163 000 asylsökande.1 Det var då 

de högsta siffrorna sedan 1992 då det var krig i forna Jugoslavien. Många likheter finns i 

dagens politiska debatt och de främlingsfientliga och missnöjes utryck med de problem som 

Sverige stod inför i början av 1990-talet då också den allmänna debatten riktade kritik mot 

invandringspolitiken och möjligheten för invandare att ta sig in på arbetsmarknaden och det 

svenska samhället.2 

 

Regeringen skriver i sina mål för nyanländas etablering att situationen är unik och det innebär 

både utmaningar och möjligheter och det kommer präglas av att många ska etableras i 

Sverige. De pekar ut arbete som nyckeln till nyanländas etablering i det svenska samhället  

”Arbete är nyckeln till nyanländas etablering i Sverige. Arbete ger, förutom 

egenförsörjning, möjligheter att utveckla kunskaperna i det svenska språket 

och om det svenska samhället. Arbete bidrar också till ett utökat socialt 

nätverk. Många nyanlända är i yrkesverksam ålder och har såväl utbildning 

som erfarenhet som i större utsträckning bör tas tillvara, inte minst inom 

områden där det råder brist på arbetskraft.”3  

 

Etableringen på arbetsmarknaden blir således en viktig indikator i integrationsstatistiken och 

därmed en central indikator att följa upp både på nationell och lokal nivå.  

 

I en intervju gjord av tidningen Forskning och Framsteg med Jan Ekberg som forskat i och 

undersökt arbetsmarknaden för invandrade till Sverige. Berättar han om att stora förändringar 

har skett över tid. 1950 var sysselsättningen i gruppen arbetsföra i åldern 20-64 år 20 procent 

högre bland utrikes födda än bland infödda. Från omkring 1980 har läget för de utrikesfödda 

blivit sämre. En viss återhämtning har skett under 2000-talet men fortfarande är 

sysselsättningsgraden väsentligt lägre och arbetslösheten väsentligt högre bland utrikes födda 

jämfört med infödda.  

 

I en rapport som Sveriges kommuner och Landsting har publicerat ” Framgångsrik lokal 

integration” redogörs det för en modell för uppföljning av flyktingars etablering på den lokala 

arbetsmarknaden vilken möjliggör jämförelser mellan kommuner gällande flyktinggruppens 

förvärvsfrekvens med ett statistiskt ”förväntat” värde. 

 

Rapporten pekar ut 6 kommuner där sysselsättningsgraden bland flyktingarna är högre än 

förväntat. De 6 kommunerna ingår i SKLs grupp ”varuproducerande kommuner”. En trolig 

                                                 
1 Migrationsverket, 2016 
2 Abdul M. Kadhim, 2000 
3 Sveriges Regering, 2016 
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förklaring kan vara ett gynnsamt arbetsmarkandsklimat. Men frågan är om det ensamt kan 

förklara den framgångsrika arbetsmarknadsintegrationen?  

 

2.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE   
 

Då integrationsfrågan lyfts fram som viktig och integrationspolitikens genomförande under de 

kommande åren på många plan kommer påverka det svenska samhället och de enskilda 

individerna som invandrar till Sverige är det av vikt att förstå och lära sig av framgångsrika 

kommuner.  

 

Enligt SKL:s rapport ” Framgångsrik lokal integration” varierar resultatet av 

arbetsmarknadsintegration mellan kommunerna och de lyckas olika väl. Det framgår att 

relativt många kommuner ligger runt sitt förväntade värde. Men ett flertal kommuner har ett 

högre värde än förväntat. Rapporten pekar framförallt ut 6 kommuner som extra intressanta.  

 

Jag har min utgångspunkt i det forskningsresultat som framkommit i 

implementeringsforskningen, Organisationen och strukturen brukar vara tämligen lika men 

vissa når extraordinärt goda resultat, se vidare i teorikapitel. De 6 kommunerna uppvisar 

”extraordinärt goda resultat” och vad kan vi lära från dem?  

 

Det jag vill undersöka i denna uppsats är; Hur kommer det sig att de här 6 kommunerna har 

lyckats med att integrera flyktingar på den lokala arbetsmarknaden?  

 

Uppsatsen syfte är därmed att undersöka vad som leder till det positiva resultatet i de sex 

kommunerna. 

 

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för studien;  

 

 Hur ser invandragruppen ut i kommunen, vilka språkkunskaper besitter dem, vilken 

utbildnings bakgrund har de, från vilka länder kommer de och på vilka skäl kommer 

det hit? Är invandragruppens egenskaper extra gynnsamma i de sex kommunerna? 

 

 Hur ser näringslivsstrukturen ut i kommunen, finns det en stor andel arbete som kan 

ses som gynnsamma för arbetsmarknadsintegrationen. 

 

 Vilka strategier och mål finns i kommunerna och hur är arbetet i kommunerna 

organiserat? Vilka åtgärder gör de för att bidra till etablering på arbetsmarknaden för 

de nyanlända?  

 

Ämnet är i hög grad relevant då integrationspolitikens genomförande under de kommande 

åren på många plan kommer påverka det svenska samhället och de enskilda individerna som 

invandrar till Sverige. En lyckad integration innebär för samhället en samhällsekonomisk 

vinst och en vinst för individen. En mindre lyckad integration kan leda till förluster i 

samhället och för de enskilda individerna. Ämnet är statsvetenskapligt intressant för att få en 

fördjupad förståelse för det lokala integrationsarbetet på kommunal nivå och vad som kan 

göra det mer effektivt.  
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2.2 TIDIGARE FORSKNING   
 

2.2.1 Integration  
 

Invandringspolitiken kom att under slutet av 1990-talet ifrågasättas alltmer och i stället 

formulerades en integrationspolitik. Man övergick från att se invandringen som ett temporärt 

fenomen till ett naturligt inslag i samhället.  

 

Nuvarande regeringens mål med integrationspolitiken är:  

” lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund”4  

 

Johansson Heinö skriver att forskning på integrationen vill förklara och komma fram till 

åtgärder för integrationsproblem. För att mäta integrationen så mäts värden för den svenska 

befolkningen, där utrikes födda utgör en egen kategori. Variablerna kan vara sysselsättning, 

inkomst, utbildning eller liknande, och jämförs med värdena för den övriga befolkningen. 

Skillnader tolkas som ett integrationsproblem.  

 

I Beckmans bok ”den rimliga integrationen” analyseras begreppet integration och Beckman 

belyser och diskuterar begreppet utifrån flera perspektiv och menar att begreppet är 

förknippad med viss ambivalens. Å ena sidan framhålls integration som central målsättning 

för offentlig politik både i Sverige och i andra länder. Å ena sidan anses det inte vara möjligt 

att klargöra vad integration betyder. Han skriver vidare att eftersom integration är förknippat 

med invandring och etnisk mångfald är det ofta påkallat att använda kategorier som urskiljer 

invånare med avseende på deras bakgrund och samtidigt pekar han på att det inte finns en 

entydig uppfattning i debatten om vem det är som ska integreras. En helt annan uppfattning är 

att integrationen inte handlar om någon särskild grupp utan om alla samhällets invånare.   

 

2.2.2 Arbetsmarknadsintegration 
Arbetsmarknadsintegrationen kan ses dels som en indikator på en framgångsrik integration 

och en orsak till lyckad integration. Dels anses arbetsmarknadsintegrationen vara nyckeln till 

en lyckad integration, där invandrare inte hamnar i utanförskap Vilket avspeglar sig i 

regeringens mål för integrationspolitiken: 

 

 ” Nyckeln till en lyckad etablering är arbete. Arbete ger, förutom egenförsörjning, 

möjligheter att utveckla kunskaperna i det svenska språket och om det svenska samhället. 

Arbete bidrar också till ett utökat socialt nätverk.”5 

 

För att förstå vad som påverkar utrikes föddas integration på arbetsmarknaden redogör jag här 

nedan för tidigare forskning. I den framhålls ett antal förklarande faktorer. Som både pekar på 

individens egenskaper men också på myndigheternas arbete och olika strukturer i samhället.  

 

                                                 
4 Sveriges Regering, 2016 
5 Sveriges Regering, 2016 
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Jan Ekbergs forskning visar att en snabb introduktion av invandrare på arbetsmarknaden är 

viktig för att invandrare ska ha goda möjligheter till ett arbetsmarknadsdeltagande. När 

nyanlända snabbt integreras på arbetsmarknaden ökar deras framtida chanser till 

arbetsmarknadsdeltagande medan motsatt förhållande gäller när integrationen misslyckas.  

Dessutom visar hans forskning på att barn till invandrade föräldrar lyckas sämre på 

arbetsmarknaden om deras föräldrar inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden. Man kan också 

se att det finns skillnader mellan olika grupper av utrikes födda, där till exempel personer 

födda utanför Europa, flyktingar och deras anhöriga i högre grad är arbetslösa än andra. 

Följaktligen invandringens sammansättning påverkar integrationen på arbetsmarknaden. 

Humanitära invandrare lyckas sämre på arbetsmarknaden.  

 

I utredningen ”Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige”(SOU 2005:56) 
konstateras att mycket av forskningen om invandrares situation på arbetsmarknaden har utgått 

från egenskaper som anses avvika från ”det svenska”; religion, patriarkal kvinnosyn, 

auktoritär syn på ledarskap och ”kulturella egenskaper”. Andra utgångspunkter har handlat 

om brister i svenskkunskaper, utbildning, social kompetens och kunskap om ”svenska koder”. 

Här kritiseras tidigare forskning för att detta varken kan förklara de skillnader som finns när 

det gäller möjligheten att komma in på arbetsmarknaden eller skillnader i villkor för dem som 

fått ett arbete.  

 

”I stället för fokus på motverkande av diskriminering inom arbetslivet som en nyckel för en 

hållbar arbetsmarknad där individen uppmuntras att tro på sin egen potential, förflyttas fokus 

nästan alltid till åtgärder för att skapa arbete och/eller för att förbättra invandraren. För 

politiker (från höger till vänster), tjänstemän, fackföreningar och arbetsgivare är detta ett 

policyområde där alla känner igen sina roller, och fokus kan bekvämt hållas på sysselsättning 

samt invandrares egenskaper, i stället för makthavarnas handlingar”6 

 

I studien ”Somalier i Minneapolis och andra goda historier” pekar Benny Carlsson på att 

myndigheterna kan spela en roll i arbetsmarknadsintegrationen. I sin analys av Järfälla 

kommun skriver han att tack vare kommunens flexibilitet och uppfinningsrik kan det har varit 

till fördel för invandrare, som ska ta sig ut på arbetsmarknaden. Han skriver också att 

samverkan verkar positivt för arbetsmarknadsintegrationen. Såväl samverkan inom 

kommunen, som mellan myndigheter, med föreningslivet och näringslivet. Liknande 

slutsatser drar även Jan Ekberg och menar att tillvägagångssättet i flyktingmottagandet och 

introduktionsverksamheten kan förklara skillnader i framgångar.7  

 

I rapporten ”Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration” 

(2013) analyserar Åsa Olli Segendorf och Tommi Teljosuo den forskning som finns och den 

politik som förts för att förbättra integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden.8 De 

pekar på 3 områden som påverkar arbetsmarknadsintegrationen; 

 

Human Kapital - består av utbildningar, yrkeserfarenhet och andra kunskaper(språk) som 

bidrar till hans eller hennes produktivitet. 

 

Trösklar in på arbetsmarknaden – tex olika former av diskriminering, svårighet att få en 

bostad och barnomsorg vilket gör det svårt att flytta.  

 

                                                 
6 Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige ID-nummer: SOU 2005:56 sid. 30 
7 Jan Ekberg, Ankomstortens betydelse. Om regionala skillnader i invandrares sysselsättning, 2010. 
8 ESO- Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
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Nätverk - Information om lediga arbeten och rekommendationer förmedlas ofta genom 

personliga kontakter. Nyanlända invandrare har av förklarliga skäl oftast ytterst begränsade 

nätverk. 

 

Stina Petersson ger i rapporten ”utrikes födda på arbetsmarknaden - en forskningsöversikt” 

(2014) en sammanfattning av forskning på området. Hon sammanfattar forskningen som är 

gjord idag under följande rubriker; ”Human kapital”, ”Diskriminering” ”Sociala nätverk och 

normer”, ”Kraven för anställningsbarhet och arbetsmarknadens struktur” samt ”Andra 

förklaringsfaktorer”.  

 

”Human kapital” 

Resultaten från tidigare forskning visar att högre utbildning ökar utrikes föddas sannolikhet 

att ha ett arbete, i synnerhet om utbildningen är yrkesinriktad eftersom yrkesutbildningar är 

lättare för arbetsgivare att validera än teoretiska utbildningar. Att ha hög utbildning lönar sig 

dock inte lika mycket för utrikes som för inrikes födda, eftersom de oftare är 

överkvalificerade för sina arbetsuppgifter. 

 

”Diskriminering” 

De senaste årens forskning bekräftar att diskrimineringen påverkar gruppens sysselsättning 

och löner negativt. Sänkta löner, mer arbetserfarenhet och byte från arabiskklingande till 

svenskklingande namn verkar generellt sett stärka jobbchanserna för arbetssökande med 

Mellanösternklingande namn, i synnerhet kvinnornas. 

 

”Sociala nätverk och normer” 

Forskningen om sociala nätverks betydelse för utrikes föddas arbetsmarknadsintegration kan 

ses som en förlängning av forskningen om diskriminering. Studier om sociala nätverk handlar 

om ojämlikheter mellan inrikes och utrikes födda i en informell kontext, d.v.s. att utrikes 

födda har personer i sin omgivning (vänner, bekanta och familj) som har annorlunda 

karakteristiska än de personer som ingår i inrikes föddas nätverk, och att denna ojämlikhet 

leder till gruppernas olika ställning på arbetsmarknaden. De senaste årens forskning bekräftar 

att en individs tillgång till sociala nätverk har stor betydelse för arbetsmarknadsintegrationen. 

Utrikes födda verkar gynnas mer av att ha inrikes än utrikes födda personer i sina nätverk, i 

synnerhet om kontakten sker på arbetsplatsen, eftersom inrikes födda har bättre tillgång till 

resurser som är viktiga för arbetsmarknadsintegrationen – socialt kapital i termer av högre 

löner och arbetsstatus och humankapital. 

 

”Kraven för anställningsbarhet och arbetsmarknadens struktur” 

Utrikes födda, och framförallt nyanlända, har likande hinder som ungdomar att komma ut på 

arbetsmarknaden. De både grupperna befinner sig i början av sin arbetskarriär och deras 

arbetsmarknadssituation är därmed mer osäker jämfört med andra arbetstagares. Rapporten 

pekar på att den expanderande servicesektorn och den minskande industrisektorn är till 

ungdomars och utrikes föddas nackdel. Då det troligtvis har lett till minskad efterfrågan på 

kortutbildad arbetskraft och ökade krav på svenskkunskaper.   

 

”Andra förklaringsfaktorer”  

Rapporten tar även upp andra faktorer som tex, ”Invandringsskäl”. 

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda varierar med deras födelseland. Det tar två till tre år 

längre för personer som invandrar av studieskäl, familjeskäl eller skyddsbehov att etablera sig 

på arbetsmarknaden jämfört med dem som invandrar av arbetsmarknadsskäl. Det är också 

skillnad mellan könen. Svårigheterna för flyktingar, andra skyddsbehövande och deras 
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anhöriga att etablera sig på arbetsmarknaden är större för kvinnorna än för männen. En orsak 

till detta kan vara uttag av föräldraförsäkringen, något som uppmärksammades av Åsa Olli 

Segendorf och Tommi Teljosuo.  

 

Utifrån den tidigare forskning som redogjorts för kan ingen enskild faktor pekas ut som 

förklarande utan förklaringarna finns i både de enskilda individernas egenskaper och resurser 

tillsammans med strukturer på arbetsmarknaden och i samhället.  

2.3 MODELL FÖR UPPFÖLJNING AV FLYKTINGARS ETABLERING PÅ DEN LOKALA 

ARBETSMARKNADEN 
 

En viktig indikator i integrationsstatistiken är att mäta etableringen på arbetsmarknaden. I 

rapporten ” Framgångsrik lokal integration” framtagen av Sveriges kommuner och Landsting 

har en modell för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden tagits fram.  

 

Modellen tar hänsyn till hur förutsättningarna ser ut i varje kommun och ger därmed en 

möjlighet att jämföra flyktinggruppens förvärvsfrekvens med ett statistiskt ”förväntat” värde. 

I rapporten redogörs för hur flyktinggruppens förvärvsfrekvens ser ut jämfört med den 

förväntande.  

 

Det framgår att relativt många kommuner ligger runt sitt förväntade värde som tar hänsyn till 

flyktinggruppens vistelsetid, utbildningsnivå och den lokala arbetsmarknaden. Med det finns 

också kommuner som ligger mer markant över eller under sitt förväntade värde. Den 

kommungruppen, utifrån SKLs kommungruppsindelning, som sticker ut är varuproducerande 

kommuner. Där ett flertal kommuner har ett högre värde än förväntat. Dessa är; Gnosjö, 

Emmaboda, Olofström, Oxelösund, Gällivare och Oskarshamn.  

3 MATERIAL OCH METOD 
 

Jag kommer att genomföra studien genom att göra en jämförande fallstudie som metod.  

En fallstudie är lämplig när man utforskar hur och varför-frågor 9 En fallstudie utgörs av en 

empirisk undersökning, som studerar en aktuell företeelse, framför allt då gränserna mellan 

företeelsen och kontexten är oklara. Det är en passande metod för att besvara min 

frågeställning, då jag ville gå in mer på djupet för att förklara vad som kan leda till de goda 

resultaten i kommunerna 10 

 

Jag har min utgångspunkt i SKLs rapport där sex kommuner har uppvisat ett högre resultat än 

statistiskt förväntat. Kommunerna jag kommer att jämföra är Gnosjö, Emmaboda, Olofström, 

Oxelösund, Gällivare och Oskarshamn där den gemensamma nämnaren är det positiva utfallet 

av arbetsmarknadsintegration jämfört med förväntat värde. För övrigt är de olika varandra.  

 

Jag finner att en fallstudie är relevant för den här studien då jag söker samband mellan 

kommunerna som kan ge möjliga förklaringar till de goda resultaten. Jag har sökt efter 

likheter och skillnader för att finna mönster som kan ge förklaringar.  

 

                                                 
9 Yin, 2006 
10 Esaiasson m.fl., 2012 
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När jag sökt efter tidigare forskning har jag sökt brett för att försöka få en så god 

begreppsvaliditet som möjligt. Jag har både utgått ifrån enskilda forskares verk men också 

forskningsöversikter där forskningsresultat ställs motvarandra. Jag har efter det samlat 

statistik och information från kommunerna för att jämföra det med vad det tidigare forskning 

har kommit fram till.   

 

Jag har samlat in material från kommunerna genom att begära ut styrdokument för 

integrationspolitik samt övriga material de finner relevanta för området. Jag har därutöver 

hämtat information från deras webbplatser. Jag har sammanställt relevant och tillgänglig 

statistik över invandragruppens sammansättning och egenskaper. Materialet kommer från 

SCB (statistiska centralbyrån), Kolada (kommun och landstingsdatabasen) samt 

Migrationsverket. Jag har försökt samla in så mycket information som möjligt men också 

utifrån ett källkritiskt perspektiv.     

 

Jag har övervägt om jag skulle komplettera med intervjuer med tjänstemän på kommunerna 

men efter avvägning och genomgång av insamlat material gjort bedömningen att det är 

tillräckligt för att kunna uppfylla syftet. Möjligtvis att jag hade kunnat göra djupare analyser 

på det informella och vilken organisationskultur (det sociala kapitalet) som råder i 

kommunerna och däri kunnat ge ytterligare svar huruvida det kommunala arbetet påverkat 

utfallet av arbetsmarknadsintroduktionen.   

 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 VAD UTMÄRKER DEN FUNGERANDE ORGANISATIONEN OCH EFFEKTIV 

MÅLUPPFYLLELSE 
 

’’Implementeringsproblemet innebär att ett politiskt beslut genomförs på ett sätt som inte är i 

enlighet med beslutsfattarnas avsikt. Utgångspunkten här är att beslut egentligen bör 

genomföras enligt beslutfattarens intentioner.11  

  

Genomförandet av offentlig politik kräver i många fall att offentligt styrda organisationer 

inrättas. Dessa organisationer som bedrivs i offentlig regi (skolor, sjukvård, arbetsförmedling, 

internationella fredsbevarande operationer, osv) vilar på ett demokratiskt mandat – vad de gör 

ska kunna föras tillbaka till någon form av demokratiskt fattat beslut.     

 

Implementeringsforskningens pekar på ett antal demokratiproblem när genomförande av 

offentlig politik analyserats. Nämligen; 

o Hur ska de politiker som är ansvariga inför väljarna för den offentliga förvaltningen 

kunna styra dessa organisationer som är beslutad i demokratisk ordning  

o Politikerna kan knappast förväntas ha sakkunskaper inom varje enskild 

verksamhetsområde såsom tex skola, vård osv. 12 

 

En huvudtendens i utvecklingen av den offentliga verksamheten under de senaste 15 år är en 

övergång från regel till målstyrning. Istället för att regler och lager efterföljs, så ska 

                                                 
11 Rothstein, 2001   
12 ibid 
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styrningen istället ske genom uppsatta mål. Vilket i praktiken visat sig tämligen svårt att mäta 

relationen mellan mål och resultat.13  

 

Ett huvudresultat av denna forskning är att det på det lokala och på den operativa nivån finns 

stora skillnader i hur väl olika enheter av detta slag lyckas åstadkomma goda resultat i 

meningen hög grad av måluppfyllelse. Organisationen och strukturen brukar vara tämligen 

lika men vissa når extraordinärt goda resultat, andra kan betraktas som icke fungerande 

medan andra ligger någonstans däremellan.14 

 

Detta problem har två centrala aspekter;  

o Hur förklarar man varför institutioner t.ex. skolor, vårdcentraler m.m. som verkar 

under ett och samma regelverk och målsättningar, likartade ekonomiska villkor och i 

övrigt likartade ekonomiska villkor lyckas så olika väl med att uppfylla delmål som 

ställs? 

o Hur vi ser på hushållningen med offentliga resurser. Det skulle kunna innebära en 

mycket omfattande effektivisering om de ansvariga politikerna kunde vidta åtgärder 

som gjorde mindre effektiva organisationer mer effektiva.  

 

Huvudfrågan är vad är det som utmärker de offentliga organisationerna som fungerar väl och 

kan detta spridas?  

 

När det gäller organisationer kan man i stort sätt skilja ut två variabler ”hårdvara” och 

”mjukvara.” Hårdvara syftar på vilka ekonomiska tillgångar som finns. Vilka regelsystem 

gäller och den formella organisationsstrukturen. Medan mjukvaran handlar om 

organisationens ledarstil, organisationskultur och sociala normer. Ett resultat av denna 

forskning som förefaller beständigt är att effektivitet i betydelsen hög grad av måluppfyllelse 

till stora delar handlar om det man kallar mjukvaran i organisationerna.15 

 

De offentliga organisationer som har en hög grad av måluppfyllelse verkar ha en särskild 

organisationskultur.  

 

Det blir då centralt att utgå ifrån graden av tillit eller förtroende. Det är viktigt för den 

enskilde medarbetaren att känna tillit dels till de övriga i arbetslaget och organisationens 

ledning. Enligt Gary Miller är det just på denna punkt de mjuka variablerna kommer in och 

får en avgörande betydelse. Genom att förmedla en särskild vision, anda och kultur eller 

ledningsfilosofi strävar organisationsledningen efter att skapa ett klimat av förtroende och 

samarbete. I Robert Putnamns arbete ”Making Democary Work” har han funnit stöd för ett 

positivt samband mellan socialt kapital och en fungerande demokrati. Med begreppet socialt 

kapital menar Putnam de sociala nätverk och normer om förtroende och ömsesidighet i ett 

samhälle. Även inom organisationers sätt att fungera har denna teori fått stor betydelse.16 En 

hög grad av tillit och förtroende inom organisationen leder till effektiva organisationer.  

 

Implementeringsforskningen radar även upp ett antal förutsättningar som bör vara uppfyllda 

för att ett beslut ska kunna implementeras positivt. Dessa kan dels ses utifrån beslutsfattarnas 

perspektiv men också utifrån implementerarens perspektiv.  

 

                                                 
13 Rothstein, 2001 
14 ibid 
15 ibid 
16 ibid 
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För att styra organisationerna bör beslutsfattarna tänka på: 

 Entydig styrning. Den som ska implementera beslutet skall inte kunna missförstå 

beslutsfattarens intentioner.   

 Implementeringsstrukturen bör inte vara för komplicerad. Tydlighet kring var ansvaret 

ligger.  

 De som ska implementera beslutet bör ha tillgång till tillräckliga resurser och tid för att 

kunna genomföra beslutet.  

 Implementeraren gillar beslutet och är motiverad att försöka genomföra det enligt 

intentionerna.  

 Se till att implementeringen går att kontrollera. Viktigt att beslutsfattarna får 

information om hur styrningen följs.  

 Se till att externa aktörer inte kan försvåra tillämpningen.   

Lennart Lundqvist sätter fokus på implementeraren och menar att nedan förutsättningar 

bör vara uppfyllda17; 

 Hen ska kunna genomföra beslutet 

 Hen ska förstå vad som ska genomföras  

 Hen ska vilja genomföra beslutet 

Nyinstitutionalism  

Nyinstitutionalismen ska inte ses som en teori utan mer som ett bredare, differentierat 

perspektiv på politiken vilket menar att institutionerna är variabler som förklarar det mesta 

politiska livet och det är också de som behöver förklaras18  

March och Olsen myntade begreppet nyinstitutalism och menade att de politiska 

institutionerna hade fått mindre betydelse än i tidigare teorier inom statsvetenskapen. De 

menade däremot att de politiska institutionerna spelar en avgörande roll i skapandet av det 

politiska livet.  Likt de traditionella instutionalisterna menar de att politiska strukturer skapar 

politiskt beteende och är både normativa och historiskt inneslutna.  Nyinstitutalismen 

fokuserar på både informella och formella arrangemang inom organisationsstrukturerna.  

Fokus finns också på samspelet mellan institutioner och individer.  

Tre faktorer framhålls som och är centrala för att förklara processutfallet är; spelregler, 

preferenser och resurser.19 

 Preferenser/intresse är det som motiverar aktörerna. 

 Resurser och fördelning av resurser. Resurser kan bestå i flera saker; pengar, tid, 

expertis, kontaktnät, ledarskap.m.m 

                                                 
17 Rothstein, 2012 
18 Marsh och Stoker, 2002    
19 March & Olsen 1984 
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 Spelregler utgörs av de formella och informella institutioner i vars kontext aktörerna 

befinner sig. Det kan utgöras av såväl lagar och policyer som av värderingar och 

traditioner. 

Resurser kan också ses som en del av spelreglerna.  

Nyinstitutalismen ska inte ses som en teori utan förstås bättre som ett organisatoriskt 

perspektiv, vilket tillhandahåller en karta på ämne och en vägvisare till de centrala frågorna.   

5 RESULTATREDOVISNING 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera det material och statistik som ligger till grund för 

analysen. 

 

 Jag kommer först presentera ansvarsfördelningen och lagstiftning som kan påverka 

kommunernas strategier och arbetssätt.  Därefter kommer jag presentera statistik över 

”egenskaper hos invandrana” här kommer jag visa tabeller med data från samtliga kommuner 

för att enklare kunna jämföra och göra analyser utifrån det. Slutligen kommer jag kommunvis 

redogöra för de lokala förutsättningarna och kommunernas styrdokument med strategier och 

mål.  

5.1 ANSVARSFÖRDELNING 
 
Den 1 december 2010 trädde lagen (2010:197) om etableringsinsatser i kraft. I och med den 

övertog Arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret som tidigare låg på kommunerna.  

Det är således Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen och 

huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända.  

 

Etableringsplan 

Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlände i 

samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Utöver frågor 

som rör arbete ska etableringsplanen innehålla frågor om till exempel skola, barnomsorg, 

boende samt familje- och hälsosituation. En matchning mellan den nyanlända och med orter 

och arbetsgivare där kompetensen efterfrågas görs av arbetsförmedlingen.  

 

Kommunerna ansvarar för: 

 mottagande 

 bostadsförsörjning 

 undervisning i svenska (SFI) 

 samhällsorientering och annan vuxenutbildning 

 skola 

 barnomsorg 

 insatser inom det sociala området 

5.2 EGENSKAPER HOS INVANDRARNA   
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Tidigare forskning pekar på ett antal faktorer/förutsättningar som påverkar 

arbetsmarknadsintegrationen, jag har kategoriserat in det i ”egenskaper hos invandrana” 

detta är en yttre kontext vilket kommunerna bör beakta i sina strategier och mål för att lyckas 

med integrationen och arbetsmarknadsintegrationen.  

 

Tidigare forskning har visat att det finns skillnader mellan olika grupper av utrikes födda, där 

till exempel personer födda utanför Europa, flyktingar och deras anhöriga i högre grad är 

arbetslösa än andra samt att humanitära invandrare lyckas sämre på arbetsmarknaden. 

Tidigare forskning har också pekat på språkkunskaper och utbildningsnivå som en förklaring 

till arbetsmarknadsintegrationen.   

 

Nedan kommer en redogörelse av statistik som beskriver invandranas egenskaper i 

kommunerna.  

 

Tabell:4.1 Utrikes födda, 2013, 2014, (procent).  

Tabellen visar hur stor andel av kommunernas invånare som är utrikes födda. 

 

Kommun  2013 2014 

Gnosjö Utrikes födda, andel (%) 21,3 22,5 

 Utrikes födda exkl. EU/EFTA, andel 

(%) 

13,8 15,3 

    

Emmaboda Utrikes födda, andel (%) 12,7 13,8 

 Utrikes födda exkl. EU/EFTA, andel 

(%) 

5,9 6,7 

    

Olofström    

 Utrikes födda, andel (%) 19,9 21,2 

 Utrikes födda exkl. EU/EFTA, andel 

(%) 

8,2 9,6 

    

Oxelösund    

 Utrikes födda, andel (%) 16,8 18,2 

 Utrikes födda exkl. EU/EFTA, andel 

(%) 

7,4 9,2 

    

Gällivare    

 Utrikes födda, andel (%) 7,5 7,6 

 Utrikes födda exkl. EU/EFTA, andel 

(%) 

4,0 4,0 

    

Oskarshamn    

 Utrikes födda, andel (%) 10,5 11,2 

 Utrikes födda exkl. EU/EFTA, andel 

(%) 

6,9 7,6 

Källa: Kolada 

 

Här kan man se att andelen utrikesfödda varierar mellan de olika kommunerna. Gällivare 

kommun har ca 8 % medan Gnosjö har 22 % andel utrikesfödda. Man kan också läsa ut att 
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andel utrikes födda som inte är från EU/EFTA länder varierar mellan kommunerna. Här 

sticker Gnosjö och Oskarshamn ut något från de andra då där utgör de utrikesfödda som inte 

är från EU/EFTA närmre 70% av den totala andelen medan de andra kommunerna liggen runt 

50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur:4.1 Utrikesfödda, fördelat på världsdelar/länder 2014 (procent)  

 
Källa: SCB 

 

Ovan figur visar från vilka länder eller världsdelar de utrikesfödda kommer. Det råder 

variationer mellan kommunerna. Gnosjös högsta stapel hittas i Asien och Bosnien 

Hercegovina som enskilt land. Emmabodas högsta stapel återfinns i EU28 utom norden och 

Tyskland som största enskilda land. Oskarshamns högsta stapel är Asien och Syrien därifrån 

flest kommer. Oxelösunds högsta stapel är Asien och största enskilda land är Finland.  

Olofström har en ganska lika fördelning mellan EU28 utom Norden och Asien och Finland är 

det land som har högst stapel. Gällivares högsta stapel är Asien men tätt efter kommer 

Finland. Man kan också se att fördelningen mellan Asien-länderna sticker ut något för 

Gällivare då Thailand har högsta stapeln medan de andra kommunerna har fler som kommer 

från Syrien. 
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Tabell: 4:2 Utbildningsnivå utrikesfödda, 16 år och äldre,2015 

 
Källa: SCB  

 

Tabellen ovan visar på utbildningsnivån bland de utrikesfödd i kommunerna. Likt tidigare 

finns det en variation mellan kommunen men man kan också att samtliga kommuner ligger 

över rikssnittet vad gäller gruppen ”Gymnasialutbildning kortare än 3 år” Samtliga kommuner 

ligger också under snittet när det kommer till eftergymnasial utbildning. För övrigt är det 

stora variationer mellan kommunerna. Gnosjö och Oxelösund sticker ut något i gruppen 

förgymnasial utbildning.  

 

 

 

 

 

 

Kommun Kön Befolkning Uppgift

Förgymnasial 

utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning

saknas Folkskoleutbildn. Grundskoleutb. kortare än 3 år 3 år kortare än 3 år minst 3 år

Antal % % % % % % %

Totalt, utrikes född Män 752 046 9% 11% 13% 20% 15% 13% 19%

Kvinnor 776 197 7% 14% 11% 19% 14% 13% 23%

Totalt 1 528 243 8% 12% 12% 19% 14% 13% 21%

Gnosjö Män 1 035 7% 19% 17% 24% 18% 9% 5%

Kvinnor 937 7% 26% 15% 20% 14% 8% 9%

Totalt 1 972 7% 22% 16% 22% 16% 9% 7%

Emmaboda Män 551 13% 12% 13% 22% 17% 11% 12%

Kvinnor 616 9% 15% 12% 21% 16% 10% 18%

Totalt 1 167 11% 14% 13% 21% 16% 10% 15%

Olofström Män 1 337 7% 15% 12% 32% 15% 12% 7%

Kvinnor 1 325 6% 19% 13% 26% 13% 11% 12%

Totalt 2 662 7% 17% 12% 29% 14% 11% 10%

Oxelösund Män 1 058 5% 19% 12% 26% 15% 12% 10%

Kvinnor 1 069 4% 22% 13% 26% 12% 10% 13%

Totalt 2 127 5% 20% 12% 26% 14% 11% 12%

Gällivare Män 533 12% 12% 10% 26% 12% 11% 16%

Kvinnor 739 5% 18% 9% 24% 11% 11% 21%

Totalt 1 272 8% 16% 10% 25% 11% 11% 19%

Oskarshamn Män 1 370 9% 11% 14% 25% 17% 11% 14%

Kvinnor 1 395 7% 15% 10% 24% 16% 11% 17%

Totalt 2 765 8% 13% 12% 24% 17% 11% 15%
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Tabell 4:3 Språkkunskaper (Andel som klarat SFI),2013& 2014 

 

 
Källa: Kolada 

 

Tabellen ovan visar andelen som klarat SFI. Även här råder det variation, Oxelösund har en 

ganska låg andel som klarat SFI 25% (2014) medan Oskarshamns har nästan 70 % (2014) 

som klarat SFI. 

5.3  KOMMUNENS FÖRUTSÄTTNINGAR & ARBETE  
 

Den tidigare forskningen pekar ut ett antal hinder eller utmaningar för integrationen. Det jag 

framförallt har tittat efter i kommunernas styrdokument är hur kommunerna arbetar för att 

motverka exempelvis, diskriminering av olika slag hur de kan bidra till att stärka 

invandragruppens humana kapital och hur de kan minska trösklarna att komma in på 

arbetsmarknaden. Hur samverkar kommunerna, internt i kommunen och med andra 

myndigheter, näringsliv eller andra intresseorganisationer? Hur försöker de dra nytta av 

näringslivet och vad gör kommunerna själva som arbetsgivare för att vara öppna för att 

erbjuda praktikplatser m.m. inom organisationen.    

 

Tidigare forskning har även pekat på att en näringslivsstruktur som är beroende av 

Sverigespecifik kunskap har svårare att integrera invandrare som kanske inte besitter denna 

kunskap. En arbetsmarknad som kan erbjuda arbeten inom branscher vare sig Sverigespecifik 

eller där svenska kunskaper är avgörande har enklare att integrera invandrare.  

 

Andel som klarat SFI(kolada)
Gnosjö 2013 2014

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) 37 41

Emmaboda

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) 31 39

Olofström

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) 61 62

Oxelösund

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) 32 25

Gällivare

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) … 55

Oskarshamn

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) 62 67
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5.3.1 Gnosjö kommun  
 

Organisation, strategi och samverkan  

 

Gnosjö kommun har ett integrationspolitiskt program där man beskriver organisering, 

ansvarsfördelning och mål för integrationspolitiken. I det går att läsa om organisering och 

ledning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och ska leda och samordna arbetet. I 

programmet finns såväl övergripande som förvaltningsspecifika mål. De tar upp såväl intern 

samverkan som extern med näringsliv och andra myndigheter i frågan. Strategin innehåller 

såväl övergripande och förvaltningsspecifika mål. I de övergripande målen nämns bland annat 

att kommunen som helhet ska bidra till nyanländas introduktion på arbetsmarknaden genom 

att erbjuda praktikplatser inom den egna verksamheten. De vill också verkaför att skapa 

mötesplatser för nyanlända vilket kan ses som ett mål att öka det humana kapitalet och stärka 

det egna nätverket hos de nyanlända.  

 

När det gäller språkinlärning för de nyanlända ska de sträva efter att styra boendet för de 

nyanlända för att få en så jämn resursbelastning som möjligt på skolorna m.m. Samt ha en 

effektiv uppföljning av SFI verksamheten.  

 

De beskriver också att det är viktigt med samverkan mellan kommunen och 

arbetsförmedlingen men också kommunens egna arbetsmarknadsenhet för att ge de nyanlända 

större chans att komma ut i arbete.  

  

Arbetsmarknad  

 

I Gnosjö kommun har tillverkningsindustrin av tradition varit central och viktig. Kommunen 

har ca 250 tillverkande företag på ca 9 500 invånare och är därmed en av de industritätaste 

kommunerna i Sverige med många små företag, i huvudsak familjeägda.  

I nedan tabell presenteras fördelningen av arbetstillfällen i kommunen jämfört med 

fördelningen i riket.  

 

Figur 4:2: Arbetstillfällen Gnosjö kommun, jämfört med riket  
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Källa: SCBs Kommunfakta  

 

5.3.2 Emmaboda kommun 
 

Organisation, strategi och samverkan  

 

Integrationsenheten i Emmaboda kommun ligger under socialförvaltningen. De saknar en 

övergripande strategi och något måldokument finns inte.  

 

De har istället arbetat med två projekt ”Ny resurs” och ”Mötesplats Emmaboda” 

 

Ny resurs är ett kompetensförsörjningsprojekt som riktar sig tillarbetsgivare och nyanlända 

akademiker. ”Mötesplats Emmaboda” är ett samverkansprojekt med civilsamhället som syftar 

till som namnet antyder att skapa en mötesplats för de nyanlända.   

 

Arbetsmarknad 

 

De viktigaste näringslivsgrenarna i Emmaboda kommun är tillverknings‐, glas‐ och 

träindustri. Tillverkningsindustrin sysselsätter flest människor, över 50 procent. Flest företag i 

Emmaboda kommun finns inom jord‐ och skogsbruket. 

 

I nedan tabell presenteras fördelningen av arbetstillfällen i kommunen jämfört med 

fördelningen i riket.  

 

Figur 4:3 Arbetstillfällen Emmaboda kommun, jämfört med riket 
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Källa: SCBs Kommunfakta  

 

5.3.3 Olofström kommun 
 

Organisation, strategi och samverkan  

Olofströms kommun har en integrationspolicy den innehåller den politiska viljeinriktningen 

och utgör underlag för nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag i det vardagliga arbetet. 

 

Man tar upp den viktigaste inriktningen för integrationspolitiken där man bland annat lyfter 

möjligheten till egen försörjning, värna om grundläggande demokratiska värden, verka för 

kvinnor och mäns lika rättigheter samt förebygga och motverka diskriminering.  

Man har också satt upp ett antal övergripande mål:  

 

Kommunen ska bland annat aktivt motarbeta utanförskap, diskriminering, främlingsfientlighet 

och rasism. Man ser också att kommen har ansvar för att öppna sina arbetsplatser för 

språkpraktik, arbetsmarknadsåtgärder samt anställningar. Och ”Det är genom ökad samverkan 

som det pågående arbetet kan utvecklas till ett livskraftigt samhälle med ny kraft, energi och 

uthållighet”20 

 

Integrationspolicyn vänder sig till alla som är anställda och förtroendevalda i Olofströms 

kommun.  

 

Arbetsmarknad 

 

Arbetsmarknaden i Olofströms kommun är starkt dominerad av tillverkningsindustrin som 

sysselsätter 4 234 personer, eller 45 % av antalet arbetstillfällen.  

 

Det största företaget är Volvo Personvagnar AB, med över 2000 anställda. Då 

fordonsbranschen är dominerande har detta lockat underleverantörer och tjänsteföretag att 

                                                 
20 Olofström kommun, Integrationspolicy 
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etablera sig i kommunen. Då verkstadsindustrin har varit och är dominerande har 

utvecklingen av näringslivet gått i en teknisk och industriell bana.  

 

I nedan tabell presenteras fördelningen av arbetstillfällen i kommunen jämfört med 

fördelningen i riket.  

 

Figur 4:4 Arbetstillfällen Olofström kommun, jämfört med riket 

 
Källa: SCBs Kommunfakta 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Oxelösund kommun 
 

Organisation, strategi och samverkan  

 

Oxelösund har en integrationsplan som innehåller mål för område i den presenteras ett mål 

vilket är ”I Oxelösund arbetar vi för ökad integration så att minst 50 procent av alla 

nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden.”21  

 

I planen står även att samtliga förvaltningar på Oxelösunds kommun arbetar med frågor och 

verksamheter som rör integration. I Oxelösunds kommun finns en Flykting - och 

integrationssamordnare placerad på kommunstyrelseförvaltningen.  

 

En åtgärdsplan håller på arbetas fram som underlag för arbetet med integrationsarbetet.  

                                                 
21 Oxelösund kommun, Integrationsplan 
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Arbetsmarknad  

 

Den dominerande näringen i Oxelösund är tillverkningsindustrin som svarar för mer än 50 % 

sysselsättningen i kommunen. SSAB Oxelösund är största arbetsgivare. Bland övriga företag 

dominerar verksamheter som har någon anknytning till SSAB:s verksamhet. 

 

I nedan tabell presenteras fördelningen av arbetstillfällen i kommunen jämfört med 

fördelningen i riket.  

 

Figur 4:5 Arbetstillfällen Oxelösund, jämfört med riket 

 
Källa: SCBs Kommunfakta  

 

5.3.5 Gällivare kommun 
 

Organisation, strategi och samverkan  

 

På socialförvaltningen finns en integrationsstrateg anställd.  

 

Grunden för Gällivare kommuns integrationsarbete är det nationella målet för 

integrationspolitiken: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund. Gällivare kommun har antagit en Integrationsplan för tiden 2016-2020. I 

den framgår politiska ambitionsnivåer och viljeinriktning beskriver även hur arbetet är 

organiserat samt hur målen ska följas upp. Den beskriver också kommunens ansvar samt 

övriga samverkanspartners ansvarsområden. 

 

När det gäller det som knyter an till arbetsmarknadsintegrationen går att läsa att det finns en 

lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen med Gällivare kommun, 
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Försäkringskassan och Migrationsverket. Överenskommelsen gällande etableringen av 

nyanlända vilken syftar till att stödja den nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

De har också utgått från de nationella målen för integrationspolitiken för att bryta ner dem till 

kommunal nivå. De tar också upp bekämpning av diskriminering som ett mål och likaså 

delaktighet genom sociala mötesplatser och en attraktiv fritid som mål för integrationen.  

 

Arbetsmarknad 

 

Näringslivet och sysselsättningen i Gällivare domineras av gruvnäringen och tillhörande 

verksamheter. En fjärdedel av kommunens sysselsatta arbetar inom gruvindustrin. 

 

I nedan tabell presenteras fördelningen av arbetstillfällen i kommunen jämfört med 

fördelningen i riket.  

 

Figur 4:6 Arbetstillfällen Gällivare kommun, jämfört med riket 

 
  Källa: SCBs Kommunfakta 

 

5.3.6 Oskarshamn kommun 
 

Organisation, strategi och samverkan  

 

Oskarshamn har nyligen antagit sin etableringsstrategi för nyanlända. Strategin ska vara 

vägledande för arbetet med etableringen av nyanlända personer. Strategin innehåller fem 

fokusområden där ”Arbete och Kompetens” är ett. Området syftar till sysselsättning för 

invånaren, i arbete eller studier.  De ska t.ex. verka för praktik och anställningar i den 

kommunala verksamheten, samverka med arbetsförmedlingen, ha fokus på det lokal 

näringslivets behov av arbetskraft, och social interaktion.  

 

Man ska förutom arbete och kompetens arbeta med ”Språk”, ”Hälsa”, ”Bostad” ”Social 

sammanhållning”  
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Arbetsmarknad 

Oskarshamns näringsliv domineras av tillverkningsindustri och energiframställning. OKG:s 

kärnkraftverk och Scania är två stora arbetsgivare.  

 

I nedan tabell presenteras fördelningen av arbetstillfällen i kommunen jämfört med 

fördelningen i riket.  

 

Figur 4:7 Arbetstillfällen Oskarshamn kommun, jämfört med riket 

 

 

 
Källa: SCBs Kommunfakta 

 

 

 

6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

6.1 EGENSKAPER HOS INVANDRANA  
 

I föregående avsnitt presenterade jag statisk och uppgifter som beskriver invandragruppen i 

kommunerna. Här ser förutsättningarna olika ut mellan kommunerna. Gällivare kommun har 

ca 8 % medan Gnosjö har 22 % andel utrikes födda och de andra kommunerna värden 

däremellan. Detsamma gäller för varifrån och vilka länder de ha invandrat från. 

 

Tittar man på andelen som klarat SFI är variationen stor här också. 2014 i Oxelösund klarade 

25 % SFI medan Oskarshamn hade nästan 70 % som klarade SFI. 

 

När det gäller utbildningsnivån ligger kommunerna över rikssnittet vad gäller gruppen 

”Gymnasialutbildning kortare än 3 år” Samtliga kommuner ligger däremot under snittet när 
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det kommer till eftergymnasial utbildning. För övrigt är det stora variationer mellan 

kommunerna. Gnosjö och Oxelösund sticker ut något i gruppen förgymnasial utbildning.  

 

Resultaten från tidigare forskning visar bland annat att högre utbildning ökar utrikes föddas 

sannolikhet att ha ett arbete, i synnerhet om utbildningen är yrkesinriktad. Kommunerna som 

jag undersökt har en lägre andel högutbildade än snittet men en högre andel på 

gymnasieutbildning kortare än två – detta skulle möjligtvis tyda på att den kortare men lägre 

utbildningen är yrkesorienterad och passar arbetsmarknadens behov i kommunen.  

 

Tidigare forskning säger också att det finns skillnader mellan olika grupper av utrikes födda 

och att från vilket land man kommer ifrån och vilka migrationsskäl man har påverkar i viss 

grad arbetsmarknadsintegrationen.   

 

Efter ha jämför de 6 kommunen med varandra kan jag konstatera att det finns skillnader inom 

samtliga områden som beskriver invandra gruppens egenskaper. Detta kan tyda på att 

invandragruppens egenskaper har en mindre betydelse i arbetsmarknadsintegrationen. De sex 

kommunerna uppvisar samtliga goda resultat men statistiken ger inte en likartad bild av 

invandrargruppens egenskaper.  

 

I SOU utredningen framförs viss kritik gentemot forskningen på området att ha för mycket 

fokus på egenskaper som avviker från det svenska och brister i språkkunskap och kulturella 

skillnader och att detta varken kan förklara de skillnader som finns när det gäller möjligheten 

att komma in på arbetsmarknaden eller skillnader i villkor för dem som fått ett arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 KOMMUNENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ARBETE 
 

6.2.1 Arbetsmarknad 
 

Arbetsmarknadsstrukturen i kommunerna är likartade, de har en hög grad sysselsättning inom 

tillverkning och utvinning, samtliga över rikssnittet. Som tidigare forskning har pekat på kan 

arbetskraftintegrationen gynnas av en arbetsmarknad där språkkunskaper är av mindre 

betydelse likt den arbetsmarknad som finns i kommunerna. Detta torde stärka att 

arbetsmarknadsstrukturen har en betydande roll för hur arbetsmarknadsintegrationen faller ut.   

 

6.2.2 Organisation, strategi och samverkan  
 

Etableringsstrategi, Integrationsplan, integrationspolicy, integrationspolitiskt program – kärt 

barn många namn. Alla kommuner utom Emmaboda kommun har tagit fram någon form av 
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styrdokument. Emmaboda kommun saknar ett övregripinade styrdokument men har däremot 

arbetat med olika projekt för ökad integration i samhället och på arbetsmarknaden. 

 

Implementeringsforskningen har pekat på att den offentliga förvaltningen går från en 

regelstyrning till en målstyrning vilket stämmer överens med innehållet som finns i de 

framtagna styrdokumenten.  Det finns en lagstiftning som säger vad kommunen måste göra 

men med hjälp av styrdokumenten där målformuleringar återfinns kan beslutsfattarna styra 

arbetet i linje med den politik som förs.  Dock är målformuleringar generellt mycket 

övergripande vilket lämnar stort tolknings- och handlingsutrymme till den som ska 

implementera målen.  

 

Styrdokumentens innehåll skiljer sig åt mellan kommunerna både i omfattning och innehåll. 

Men även om formuleringar skiljer sig år finns det mål som liknar varandra. Det som är 

återkommande är mål är de som berör bekämpandet av diskriminering, skapa mötesplatser 

och skapa nätverk, och mål som berör introduktion på arbetsmarknaden. Mål som även 

återfinns i det tidigare forskning har pekat på som kan utgöra hinder för en lyckosam 

integration.      

 

Kommunernas organisering skiljer sig också åt. Några väljer att lägga det övergripande 

ansvaret på kommunledningsförvaltningen, andra på socialförvaltning men samtliga ser 

frågan som förvaltningsöverskridande.  Målen är övergripande och vida vilket lämna mycket 

handlingsutrymme för den som ska implementera. Vilket också befäster det 

implementeringsforskningen har pekat på att det gör det svårt att mäta relationen mellan mål 

och resultat.  

 

Styrdokumenten innehåller också mål relaterade till samverkan, både vad det gäller inom 

kommunerna men också med andra såsom Arbetsförmedlingen och civilsamhället. 

Styrdokumenten är också relativt nyligen uppkomna vilket också får vägas in när det goda 

resultatet ska förklaras. SKL:s rapport redogör för utfallet för 2013 och 2014 men de flesta 

kommunerna har antagit styrdokumenten efter detta. 

 

Detta skulle kunna förklaras genom det nyinstitutionalismen tar upp att institutionerna och 

processutfall kan förklaras genom tre faktorer som påverkar det, intressen, resurser och 

spelregler. Det ligger i kommunernas intresse att individerna ska komma i arbete och genom 

det bidra till den gemensamma allmännyttan. Det finns troligtvis resurser inom kommunerna 

som arbetar för att fler ska bli självförsörjande inte nödvändigtvis insatser bara riktade till 

utrikes födda. Innan etableringsformen genomfördes 2010 låg ansvaret på kommunerna och i 

och med det lever troligtvis strukturer och befintliga nätverk och arbetssätt kvar inom 

kommunerna. Spelreglerna förändras för kommunerna men intresset kvarstår även vissa 

resurser i form av kunskaper och nätverk.              

 

Få av de styrdokument som kommunerna tagit fram innehåller mål där man kan mäta 

resultatet. Styrningen saknar därmed utvärderingsverktyg för att mäta om målen 

implementeras enligt beslutsfattarnas intentioner.  

 

Att kommunerna spelar en roll i resultat av arbetsmarknadsintegrationen befäst också genom 

att invandranas egenskaper mellan kommunerna är så pass stora vilket tyder på att det har en 

mindre betydelse i resultatet för arbetsmarknadsintegrationen.  
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Kommunerna uppvisar goda resultat men vad som förklarar dem är svårare att ge svar på. Det 

kommunerna har gemensamt är att deras arbetsmarknadsstruktur har likheter med den som 

tidigare forskning menar är gynnsam för en god arbetsmarknadsintegration. Kommunerna har 

strategier som beskriver vilka mål och i övergripande drag vem som har ansvar för vad och att 

samverkan är viktig. Vilket tidigare forskning har pekat på; att myndigheternas arbetssätt kan 

spel roll för en lyckosam arbetsmarknadsintegration. Sammantaget kan det ges som förklaring 

till de goda resultaten.  

 

Uppstatsens huvudfråga var att ge svar på Hur kommer det sig att de här 6 kommunerna har 

lyckats med att integrera flyktingar på den lokala arbetsmarknaden?  Frågan kan ses besvarad 

och jag drar sammanfattningsvis följande slutsatser;  

 

 ”egenskaper hos invandrarna” verkar ha mindre betydelse för i 

arbetsmarknadsintegrationen. Deras egenskaper varierar mellan kommunerna men 

samtliga kommuner uppvisar goda resultat.   

 Arbetsmarknadsstrukturen kan ha en bidragande roll. Både att det finns tillgängliga 

arbeten och arbetsplatser där kunskaper i svenska språket har mindre betydelse. Vilket 

kan ses som en gemensam nämnare mellan de sex kommunerna.   

 ”kommunens organisation, strategier och samverkan ” kan ha en bidragande roll, det 

förs en politik på området det finns strategier och mål för kommunerna. De vill arbeta 

aktivt med att skapa sociala mötesplatser, vara öppna arbetsplatser och ha tillgängliga 

praktikplatser inom den kommunala verksamheten samt samverka med näringslivet 

och civilsamhället och därmed verka för att de hinder som finns övervinns.   

 

För att mer djupgående ger svar på vilken roll kommunerna har haft bör dock mer djupgående 

analyser i deras arbete göras. Det hade varit intressant att veta mer om vilka tidigare 

erfarenheter eller traditioner det som inom teorin kallas ”socialt kapital” som finns inom 

kommunerna, hur har det sett ut historiskt sätt, har man alltid varit bra på att integrera utrikes 

födda på arbetsmarknaden? Rapporten är grundad på statisk från 2013 och 2014, kommer 

resultaten hålla i sig? Det skulle också vara intressant att undersöka vilken roll 

arbetsförmedlingen har haft och hur de jobbar tillsammans med kommunerna.    
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