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Abstract 

In this essay the aim is to analyse the Social orientation course as a part of the Establishment 

program of newly arrived immigrants in Sweden. The questions I intend to answer through 

qualitative interviews and analysis of policy documents are: What factors limit the local work 

with refugees and immigrants within the framework of the Social orientation course as an 

establishment effort? How is the Social orientation course as a part of the Establishment 

Reform implemented in Växjö Municipality? And, how can the result of the Social orientation 

course in the local context be explained by the theory of street-level bureaucracy?  

In the light of Michael Lipsky’s theory about street-level bureaucracies the study contributes 

to a better understanding of the factors that limit the work with Social orientation as an 

establishment effort. The result shows that the local work with newly arrived immigrants in 

Sweden is much influenced and limited by the features of street-level bureaucracies: the 

resources are inadequate to the task, goal expectations are vague and conflicting, goal 

achievement is difficult to measure, and the clients do not serve as bureaucratic reference 

groups.  

The limitations result in an introduction program which is an inadequate basis for successful 

integration of immigrants. This knowledge of the outcomes of the Establishment Reform is of 

great importance for the newly arrived immigrants in Sweden to whom the reform is directed, 

as well as for the policy makers. 
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1. Inledning 

År 2015 fick Sverige uppleva den mest omfattande flyktingvågen sedan andra världskriget. 

Över 162 000 personer sökte under året asyl i Sverige – vilket är mer än dubbelt så många 

som 1992 sökte asyl på grund av kriget på Balkan (Nyhetsarkiv, Migrationsverket).  

 Stora grupper nyanlända innebär ett krav på ett effektivt mottagande- och etableringssystem. 

Huruvida de nyanlända blir en del av det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden 

har beskrivits som en ödesfråga. Detta innebär att myndigheter och organisationer som arbetar 

med etableringen av de nyanlända står inför en stor utmaning. Etableringen och integrationen 

av de nyanlända har blivit ett brännande hett ämne, som i stunden för denna studie är föremål 

för diskussion i regering och riksdag. Trots de reformer av etableringsarbetet som 

genomfördes 2010 har det kommit tecken från regeringen på att etableringsuppdraget kommer 

att förändras ännu en gång (Pressmeddelande, Regeringens hemsida, 6/3 2017).  

Etableringsuppdraget innefattar idag förutom arbetsmarknadsåtgärder och svenskundervisning 

en kurs i samhällsorientering för nyanlända som syftar till att underlätta nyanländas etablering 

både på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Insatsen är således av stor betydelse både för 

den enskilda och för samhället som helhet.  

Som blivande gymnasielärare i samhällskunskap är det samhällsorienteringen inom ramen för 

etableringsuppdraget som har blivit huvudintresset för denna studie. Som lärare finns det en 

stor fördel med att ha kunskap om de etableringsprocesser som nyanlända går igenom, då det 

underlättar en förståelse i mötet med elever och deras anhöriga. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att problematisera samhällsorientering för nyanlända som 

etableringsinsats, och belysa implementeringen på lokal nivå. Studiens frågeställningar är: 

 Vilka utmaningar står det lokala flykting- och invandrararbetet inför idag beträffande 

samhällsorientering som etableringsinsats?  

 Hur implementeras den nationella lagen om samhällsorientering i Växjö kommun?  

 Hur kan samhällsorientering i den lokala kontexten förklaras som ett resultat av 

gatubyråkrati?  
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1.2  Bakgrund 

I detta kapitel kommer den historiska bakgrunden till samhällsorientering som 

etableringsinsats att klargöras. Även de styrdokument som ligger till grund för insatsen idag 

kommer att presenteras.  

1.2.1 Från invandrarbyrå till flyktingmottagning 

Anna-Maria Sarstrand Marekovic avhandling Från invandrarbyrå till flyktingmottagning 

(2011) handlar om hur organiseringen av invandrare och flyktingar hanterats på lokal nivå 

mellan åren 1965 och 2008. Hon visar att kommunerna under de fyrtio år som studerats har 

haft ett turbulent förhållningssätt till hanterandet av arbete med flyktingar och invandrare.  

De första tjugo åren (1965-1985) betecknas som invandrarbyråernas tid. Byråernas bildades 

efter krav från fackförbund, bildningsförbund och allmänheten på service för invandrare och 

en möjlighet att få kunskap om det svenska samhället. Detta var de första initiativen i syfte att 

underlätta invandrares anpassning till det svenska samhället. Att de uppkom just under 1960-

talet menar Sarstrand Marekovic hade att göra med ett antal samhälleliga tillfälligheter som 

inföll samtidigt; invandrargrupperna var inte längre framförallt från nordiska länder, 

arbetsinvandring var inte längre framförallt tillfällig utan permanent. I samband med detta 

startade en diskussion om anpassning till svenska normer – vilket ledde fram till krav på 

kommunal service (Sarstrand Marekovic, 2011:290).  

Hur byråerna etablerades i kommunerna skilde sig åt delvis beroende på kommunens 

näringsliv och sammansättning. I vissa kommuner skedde bildandet av byråer i kontakt med 

fackförbund eller bildningsförbund. I Uppsala var det studentkåren som var drivande i 

bildandet av invandrarbyrå (Sarstrand Marekovic, 2011:291). Till en början var således 

variationen stor mellan invandrarbyråerna gällande syfte och fokus; medan vissa byråer 

fokuserade på språkstöd ville andra framförallt motverka anpassningsproblem, sociala 

problem eller psykisk ohälsa. Synen på vem som skulle vara huvudman, vilka kompetenser 

som var relevanta hos personalen och liknande skilde sig också åt. Efter en tid blev 

organisationerna dock stabilare och mer likartade, och framförallt kommunstyrelser och 

invandrarnämnder var vanliga huvudmän. Invandrarbyråerna kom snart också att domineras 

av personal med utländsk bakgrund, med språklig och kulturell kompetens (Sarstrand 

Marekovic, 2011:292–293). 
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1985-2008 tog flyktingmottagningarnas tid vid, efter reformer som förändrade kommunernas 

flyktingarbete radikalt. Bland annat berodde reformerna på den nya gruppen människor att 

arbeta med – flyktingarna som kom framförallt under kriget på Balkan. I samband med detta 

kom en ny socialtjänstlag som blev vägledande för hur arbetet med flyktingar skulle bedrivas. 

I takt med att socialtjänstlagen fick större inflytande blev kopplingen mellan invandring och 

arbetsliv svagare. Arbetsmarknadsstyrelsen som tidigare haft det övergripande ansvaret för 

mottagande och introduktion i särskilda flyktinganläggningar, lades ner och även detta ansvar 

flyttades till kommunerna. En konsekvens blev att introduktionens fokus och innehåll 

förändrades, från att vara inriktat mot arbetsmarknaden, till att snarare handla om 

flyktingarnas sociala och psykologiska behov. Nya organisationssätt infördes i de olika 

kommunerna, både gällande huvudmannaskap, personalsammansättning och vilka 

kompetenser som ansågs relevanta för personalstyrkan. Nu inleddes en period av turbulens, då 

kommunerna hade svårt att bestämma sig för var frågorna om flyktingmottagande och 

introduktion hörde hemma. Framförallt har det funnits en oenighet i kommunerna om vilken 

roll socialtjänsten ska ha i arbetet. Turbulensen avspeglar sig i variationen och instabiliteten 

som de olika kommunerna har uppvisat i sina val av huvudmän; det har varierat från 

kommunstyrelser till invandrarnämnder till socialförvaltningar, eller olika förvaltningsenheter 

med fokus på individ- och arbetsmarknad. Det har under den senare delen av 

flyktingmottagningarnas tid funnits en tendens att flytta ansvar för mottagande och 

introduktion från socialförvaltningar till förvaltningar mer inriktade mot 

arbetsmarknadsfrågor. Detta är en del av den så kallade ”arbetslinjen” – flyktingfrågor skulle 

inte längre associeras med bidragsberoende eller sociala stöd utan snarare med en anpassning 

till arbetsmarknaden (Sarstrand Marekovic, 2011:294–295).  

Den viktigaste skillnaden när flyktingmottagningarnas tid tog vid 1985 var emellertid att de 

mer traditionella invandrarbyråverksamheterna successivt fick ett mindre ansvar medan 

individuella verksamheter blev viktigare i kommunernas arbete (Sarstrand Marekovic, 2011: 

285). Samtidigt fortsatte samma frågeställningar som präglat invandrarbyråernas tid prägla 

även flyktingmottagningarnas tid, det vill säga: Hur ska arbetet organiseras? Vem ska sköta 

arbetet? Vad ska göras? Och vilka grupper ska man rikta sig emot? Dessa frågor, menar 

Sarstrand Marekovic, hade man 2008 ännu inte funnit svaren på (Sarstrand Marekovic, 

2011:289).  
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1.2.2 2010 års etableringsreform  

I december 2010 inleddes nästa kapitel i det lokala flykting- och invandrararbetet, med den så 

kallade Etableringsreformen. Syftet med reformen var att påskynda de nyanländas etablering 

på arbetsmarknaden, vilket betonas i utredningen Egenansvar med professionellt stöd (SOU 

2008:58).  

Lagen (SFS 2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som slogs fast 

två år senare hade som syfte att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet, och de insatser som lagen föreskriver är tänkta att ge förutsättningarna som 

krävs. I lagen anges att det huvudsakliga ansvaret för mottagande, introduktion och 

samordning ska ligga hos Arbetsförmedlingen, istället för hos kommunerna som haft det de 

senaste 25 åren (3§ SFS 2010:197). Återigen skulle statens roll, och kopplingen mellan 

nyanlända och arbetsmarknaden bli starkare. I lagen anges att Arbetsförmedlingen har som 

ansvar att upprätta en etableringsplan
1
 med varje nyanländ mellan 20 och 65 år som har fått 

uppehållstillstånd på bestämda grunder (2§ SFS 2010:197). Etableringsplanen ska minst 

innehålla svenskundervisning, samhällsorientering och andra aktiviteter som syftar till att 

påskynda etableringen på arbetsmarknaden (7§ SFS 2010:197). 2013 skedde en lagändring 

som gör att även anhöriga som ännu inte fått uppehållstillstånd kan inkluderas i målgruppen 

(2a§ SFS 2013:1083).  

2013 tillkom lag (SFS 2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare som 

blev gällande för nyanlända som folkbokfördes första gången i en kommun efter utgången av 

april 2013. I lagen preciseras att nyanlända invandrare från 18 års ålder till 65 ska erbjudas 

samhällsorientering, om de är folkbokförda och har fått uppehållstillstånd enligt bestämda 

grunder (2 § SFS 2013:156). Skillnaden från tidigare bestämmelser var således att även vissa 

nyanlända mellan 18 och 20 nu skulle erbjudas samhällsorientering om grunderna för 

uppehållstillstånd var uppfyllda. I lagen betonas även att kommunen har ansvar att påbörja 

samhällsorientering så snart som möjligt efter att den nyanlände har folkbokförts, och att 

kommunen ska ”verka aktivt” för medverkan och motivation att delta. Det står också 

beskrivet att kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter 

folkbokföringen (4,5§ SFS 2013:156). 2014 tillkom ytterligare en ändring i lagen (SFS 

2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med tillägget att 

erbjudandet om samhällsorientering inte gäller nyanlända som går i gymnasiet eller är 

                                                           
1
 Individuell plan för insatser som ska underlätta den nyanländes etablering. 
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medborgare i Schweiz eller ett land anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(SFS 2014:954).  

Sammanfattningsvis omfattar samhällsorientering som en del av Arbetsförmedlingens 

etableringsinsatser i april 2017 målgruppen personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och 

har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon 

av dessa. Även personer som har fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har rätt 

till samhällsorientering som etableringsinsats (Etablering av nyanlända, Arbetsförmedlingens 

hemsida).  

1.2.3 Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 

I förordning (SFS 2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 

preciseras uppdraget om samhällsorientering närmare. Kommunerna har ansvar för 

utformandet av samhällsorienteringen, men har möjlighet att lämna över anordnandet åt andra 

aktörer (9§ SFS 2010:1138). Länsstyrelsernas ansvar är att följa upp verksamheten samt varje 

år lämna en gemensam redovisning till regeringen (12, 13§ SFS 2010:1138).   

I förordningen står det att deltagare i samhällsorientering ska erbjudas orientering med en 

omfattning av minst 60 timmar, och att den i möjligaste mån ska bedrivas på modersmålet 

”eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl” (5,7§ SFS 2010:1138). I förordningen 

anges också att samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en 

etableringsplan har upprättats, och att den ”normalt [ska] vara avslutad ett år efter det att 

etableringsplanen har upprättats” (4§ SFS 2010:1138).  

Kommunerna har en viss handlingsfrihet i utformandet av samhällsorienteringens innehåll 

men det finns också riktlinjer vad gäller detta i förordningen. Här står det att 

”samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en 

grund för fortsatt kunskapsinhämtande”. De nyanlända ska genom samhällsorienteringen 

utveckla kunskaper om  

1. De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna  

2. Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt 

3. Hur samhället är organiserat 

4. Praktiskt vardagsliv (2§ SFS 2010:1138).  

Detta ska uppnås genom en samhällsorientering uppdelad i följande delar  
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1. Att komma till Sverige 

2. Att bo i Sverige 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

4. Individens rättigheter och skyldigheter 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

 6. Att påverka i Sverige 

7. Att vårda sin hälsa i Sverige  

8. Att åldras i Sverige (3§ SFS 2010:1138).  

1.3 Tidigare forskning 

Frånsett Sarstrand Marekovic avhandling är forskningen på lokal inkorporering och 

implementering av nationella lagar på området tämligen begränsad.  De flesta studier som 

undersöker integrationspraktik och åtgärder lägger fokus på nationella åtgärdsprogram. 

Exempel på detta är Karin Borevis avhandling Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället 

(2002) där hon belyser hur den svenska välfärdsstaten under trettio år har förhållit sig 

gentemot tre utmaningar på integrationens område: förhållandet mellan individuella och 

kollektiva politiska mål, spänningen vad gäller sättet att betrakta den nationella identiteten, 

samt relationen mellan en generell politik och en politik som riktar sig mot målgruppen 

invandrare. Ett ytterligare exempel på studier av nationell integrationspraktik är Carl 

Dahlströms avhandling Nästan välkomna: invandrarpolitikens retorik och praktik (2004) i 

vilken han identifierar en motsägelsefull utveckling inom invandrarpolitiken mellan 1964-

2000. Dahlström ser en integrationspraktik som i stort sett har varit densamma trots att 

retoriken med tiden har förändrats: kring millennieskiftet präglades integrationsretoriken av 

moraliska frågor, medan praktiken präglades av frågor om effektivitet – dessutom stärktes de 

bägge delarna av detta även om de utvecklas i olika riktningar (Dahlström, 2004:161–162).  

Forskning på lokal integrationspolitik bidrar Lena Grip med genom sin avhandling Likhetens 

rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner (2010). Grip 

undersöker kommuner som arbetar med integration för att försöka hitta goda exempel för 

andra kommuner. Det som visar sig i hennes resultat är dock att det finns en ”olikhetens 

paradox” i integrationspolitiken, där olikheten är en förutsättning samtidigt som likhet är 

målet med integrationen. Integrationspolitiken i kommunerna som studeras visar sig bygga på 

stereotypa föreställningar om invandrare, och framförallt invandrarkvinnor, vilket förstärker 

en uppfattning om ”vi och dem”, något som står i tydlig kontrast till integrationsmålet (Grip, 
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2010:153). En slutsats av avhandlingen är således att det är av största vikt att kommuner i 

arbetet med integration måste göra upp med stereotypa föreställningar för att kunna driva ett 

framgångsrikt arbete.  

Integrationsverksamhet som en effekt av gatubyråkrati är ett område som Isabell 

Schierenbeck behandlar i sin avhandling Bakom välfärdsstatens dörrar (2003). Här studerar 

hon hur gatubyråkrater i Sverige hanterar och bemöter invandrarklienter, och gör en 

jämförelse med gatubyråkrater i Israel – ett land som bättre än Sverige lyckas med att 

integrera invandrare på arbetsmarknaden (Schierenbeck, 2003:13). Det visar sig finnas både 

likheter och skillnader i gatubyråkraternas myndighetsutövande – en likhet är att 

invandrarklienterna i bägge länder uppfattas som bärare av specifika kulturella attribut 

(Schierenbeck, 2003:209). En viktig skillnad är dock att de svenska gatubyråkraterna har en 

högre grad av handlingsfrihet, till skillnad från israelerna som i högre grad förhåller sig till 

regelverk i arbetet. Detta innebär att de kulturella attributen och de negativa uppfattningarna 

som i viss utsträckning följer av föreställningen om dem, blir en större del av det svenska 

myndighetsutövandet. De svenska gatubyråkraternas stora handlingsutrymme får också 

effekten att de i större utsträckning anpassar sitt utövande efter de enskilde klienterna. Det 

visar sig att svenska frontlinjebyråkrater har ett mer omhändertagande handlingsmönster 

gentemot sina klienter och i högre grad uppfattar dem som en ”svag” grupp i behov av hjälp 

(Schierenbeck, 2003:211–212). Förklaringen till denna skillnad har enligt Schierenbeck att 

göra med att socialförvaltningen har varit en viktig aktör i integrationsarbetet i Sverige – en 

förvaltning som förknippas med människor i behov av stöd (Schierenbeck, 2003:213).  

Schierenbeck liksom Sarstrand Marekovic utgår i sina analyser från Lipskys teoribygge på 

gatubyråkrati, Street-Level Bureaucracy: dilemmas of the individual in public services (2010). 

Schirenbeck är dock till viss del kritisk gentemot Lipsky som hon uppfattar saknar en 

problematisering kring gatubyråkraters handlingsutrymme och hur det påverkar möjligheten 

till byråkratisk likabehandling (Schierenbeck, 2003:21).  
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2. Material och metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur arbetet har gått till praktiskt, samt för hur jag 

har reflekterat kring val av metod.  

2.1 Material 

Studien bygger på material från två intervjuer. Intervjun med samhällskommunikatören
2
 

varade i knappt två timmar och resulterade i cirka fyra handskrivna anteckningssidor. 

Intervjun med deltagaren i Korta vägen
3
 varade i cirka en timme och resulterade i en 

inspelning och två handskrivna anteckningssidor. Viktigt material i arbetet är också de 

styrdokument som är relevanta för samhällsorienteringens utformning; lagar och förordning. 

Vidare har Länsstyrelsernas gemensamma redovisning 2017, Migrationsverkets statistik över 

kommunmottagna samt Arbetsförmedlingens statistik över personer i etableringen respektive i 

aktiviteten samhällsorientering använts som material.  

2.2 Tillvägagångssätt  

Som typiskt för kvalitativ metod har de olika delarna i uppsatsarbetet skett parallellt. Efter att 

ha fördjupat mig i tidigare forskning samt haft ett första samtal med Växjö kommuns 

samordnare för samhällsorientering, påbörjades utformningen av intervjufrågor inför den 

första intervjun med samhällskommunikatören. Frågorna till bägge intervjuer organiserades i 

teman utifrån studiens frågeställningar samt Lipskys teori om gatubyråkrati. Parallellt med 

intervjuarbetet gjordes dokumentanalys av rapporter från Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket och Länsstyrelserna samt av lagtexter och aktuell förordning. 

Fokusområden i dokumentanalysen influerades av resultat i intervjuarbetet och med 

utgångspunkt i frågeställningarna och teorin, liksom fokuset för delar av intervjuarbetet 

påverkades av resultat från dokumentanalysen. Samtal fördes under arbetets gång via mail 

med personer från Korta vägen, Arbetsförmedlingen samt de Länsstyrelser som stod bakom 

redovisningen över samhällsorientering från 2017. I slutskedet av arbetet träffade jag en 

utvecklare vid Länsstyrelsen i Kronoberg för att ventilera arbetet och testa mina slutsatser 

med en person som är väl insatt i ämnet. Detta visade sig vara ett bra sätt att identifiera små 

felaktigheter som smugit sig in i framställningen av samhällsorientering som etableringsinsats 

vilket hjälpte mig att känna trygghet i resonemangen. 

                                                           
2
 Den person som praktiskt genomför kurstillfällen i samhällsorientering.  

3
 En arbetsmarknadsinsats för utlandsfödda akademiker (Korta vägen, Folkuniversitetets hemsida). 
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Resultatet från intervjuerna, och den kunskap om samhällsorientering och etablering som 

framkommit i rapporter, styrdokument och statistik, operationaliserades i teman kopplade till 

frågeställningarna och analyserades i ljuset av Lipskys teori. Teorin användes i analysarbetet 

som verktyg för att identifiera relevanta mönster i datan och för att göra urvalet av 

presenterade delar. I analysen har det varit viktigt att fokusera på specifika teman för att 

kunna göra täta beskrivningar vilket i förlängningen gör mina egna tolkningar mer pålitliga. 

Denna viktiga uppmaning har jag funnit i Michael Quinn Pattons gedigna metodbok 

Qualitative Research & Evaluation Methods (Patton, 2015:536, 541).  

2.2.1 Intervju som kvalitativ metod 

Eftersom jag i arbetet strävar efter att få kunskap om hur samhällsorienteringen bedrivs i 

Växjö kommun, och kommunen tillhandahåller mycket begränsad information i digital form, 

har det naturliga valet av metod utifrån frågeställningarna vid sida av dokumentanalys varit 

kvalitativ intervjumetod. Kvalitativ intervjumetod ger möjlighet att nå djupt in på ett ämne 

genom följdfrågor och lämnar också utrymme till korrektion vid eventuella missförstånd, 

vilket lyfts av Annika Eliasson i Kvalitativ metod från början (2013:27). Detta har varit en 

viktig egenskap i valet av metod, eftersom jag har försökt få förståelse för hur 

samhällsorienteringen fungerar, vilket har krävt ett djupgående undersökningsarbete. 

Möjligheten till korrektion var av stor betydelse vid bägge intervjuerna då viss 

språkförbistring uppstod emellanåt, vilket kunde lösas genom förtydliganden och 

korrigeringar. Flexibiliteten som kvalitativ intervjumetod ger möjlighet till lyfter Pål Repstad 

i Närhet och distans (2007:16).  

2.2.2 Val av intervjupersoner 

De två personer som har intervjuats inom uppsatsens ramar är en samhällskommunikatör, och 

en deltagare i arbetsmarknadsinsatsen Korta vägen. Eftersom det i Växjö kommun vid det 

aktuella tillfället endast finns en så kallad samhällskommunikatör föll sig valet av 

intervjuperson med anknytning till samhällsorienteringen naturligt utifrån frågeställningarna. 

Samhällskommunikatören är praktiskt ansvarig för samhällsorienteringen och möter 

deltagarna, och är därmed den person som i ljuset av Lipskys teori främst kan betraktas som 

gatubyråkrat
4
. Han kontaktades via samordnaren för samhällsorienteringen, som fungerade 

                                                           
4
  Lipsky definierar gatubyråkrater som personer arbetande inom offentlig sektor i direkt kontakt med 

medborgarna, med en betydande handlingsfrihet i utförandet av sitt arbete (2010:3).  
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som nyckelperson. Vi bestämde därefter genom kontakt över mail tid och plats för intervjun, 

och träffades sedan i en av samhällsorienteringens lokaler.  

Deltagaren i Korta vägen som intervjuades var resultatet av ett bekvämlighetsval, då vi kom i 

kontakt med varandra i ett yrkesmässigt sammanhang. Hans upplevelser av 

samhällsorientering inom ramarna för utbildningen Korta vägen, samt av möten med 

gatubyråkrater inom olika myndigheter i samband med etableringen, bidrar med ytterligare 

perspektiv i förhållande till frågeställningarna. Intervjun med deltagaren genomfördes på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

2.2.3 Genomförande av intervjuer  

I inledningen av arbetet fördes ett samtal med samordnaren för samhällsorienteringen, vilket 

gav grundläggande information om verksamheten vilken jag sedan kunde bygga vidare på. 

Detta samtal skedde spontant och över telefon, varför jag har beslutat att inte använda 

informationen i resultatet. Istället valde jag att upprepa de frågor som jag ville använda i 

resultatet vid den senare intervju som genomfördes med samhällskommunikatören. Vid detta 

samtal var både jag och samhällskommunikatören förberedda vilket gjorde den insamlade 

datan mer användbar. 

Ett viktigt mål vid intervjuerna var att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma. Eftersom 

samhällskommunikatören upplevdes som aningen stressad över intervjusituationen, bestämde 

jag mig för att inte spela in intervjun med honom. Då han fortsatt verkade uppfatta 

intervjusituationen som onaturlig, och eftersom han möjlighen på grund av språkförbistringar 

hakade upp sig på ord och begrepp, kändes beslutet rätt då jag uppfattar att en inspelning 

skulle ha försvårat samtalet ytterligare. Dock finns det flera fördelar med att spela in 

intervjuer; framförallt finns det ett ofiltrerat material att återgå till i analysarbetet. Denna 

viktiga kritik tar Sam Larsson upp i Forskningsmetoder i socialt arbete (Larsson, 2005:100). 

För att kompensera för nackdelarna antecknade jag grundligt under intervjun och var noga 

med att använda citattecken för att kunna skilja mellan intervjupersonens exakta uttalanden 

och mina egna formuleringar. Upplevelsen av intervjun var att samtalet fortskred mycket 

långsamt, vilket gjorde det möjligt att både anteckna och samtidigt vara ”i nuet” och ställa 

relevanta följdfrågor. Direkt efter intervjun handskrevs anteckningarna för att minnet skulle 

vara så starkt som möjligt. 
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På grund av intervjusituationen, och det faktum att intervjupersonen uttryckte sig som 

företrädare för en verksamhet, var jag noga med att inte ställa frågor på ett ifrågasättande vis 

utan istället ha en nyfiken framtoning i mitt bemötande. Detta förhållningssätt är inspirerat av 

”lärlingrollen” som Pål Repstad beskriver i Närhet och distans (2007:56). Jag försökte också 

småprata före och efter intervjun, och i övrigt göra ett avslappnat intryck. Eftersom jag märkte 

att det fanns en språkskillnad mellan oss försökte jag ställa frågorna så enkelt och tydligt som 

möjligt utan att ändra frågornas innehåll. Intervjupersonen reagerade flera gånger när han inte 

förstod frågorna, vilket jag upplever som ett tecken på att han kände sig bekväm att göra det, 

vilket jag uppfattar styrker tillförlitligheten i hans svar. Givetvis finns det en risk att 

samhällskommunikatören ville framställa verksamheten på ett så positivt vis som möjligt och 

att kritiska perspektiv av den anledningen faller bort ur resultatet.  

Den andra intervjun, med deltagaren vid Korta vägen, var av mer avslappnad karaktär. 

Troligen berodde detta på att deltagaren till skillnad från samhällskommunikatören inte 

representerade en verksamhet utan sina egna upplevelser och erfarenheter. Denna intervju 

spelades in, och vid sida av det gjordes också en del anteckningar över intressanta aspekter. 

Liksom vid den första intervjun uppstod viss språkförbistring även under denna intervju, som 

möjligen riskerar att ha en påverkan på resultatet. Dels finns det en risk att bägge 

intervjupersonerna på grund av brister i språket avstod från att utveckla sina resonemang i den 

utsträckning som de hade velat, och dels finns det en risk att det trots förtydliganden och 

korrigeringar skedde missförstånd under intervjuerna. Vid ett tillfälle använde exempelvis 

samhällskommunikatören ordet ”lat” i beskrivningen av deltagare, vilket uppfattades som en 

negativ beskrivning men möjligen inte var avsedd som det. Skillnader i användningen av ord 

och missförstånd som sådana skillnader kan leda till utvecklar Patton på ett intressant sätt i 

tidigare nämnd metodbok
5
 (Patton, 2015:481).  

Båda intervjuerna utfördes semi-strukturerat, det vill säga med ett visst antal strukturerade 

frågor operationaliserade utifrån frågeställningarna, men också med möjlighet att 

omformulera och skapa fler frågor på plats. Intervjuguiderna
6
 som användes kan betecknas 

som allmänna, vilket innebär att de är formulerade utifrån teman som bearbetas i detalj och är 

kopplade till ett antal frågeställningar. Frågorna har inte ställts i någon fastställd ordning eller 

med någon exakt formulering; snarare har intervjuguiden betraktats som en form av checklista 

där teman har bockats av efterhand (Patton, 2015:439–440). I valet av semi-strukturerad 

                                                           
5
 Qualitative Research & Evaluation Methods (2015). 

6
 Intervjuguiderna finns bifogade som bilagor.  
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intervju som metod inspirerades jag främst av Lars Kaijser och hans resonemang om 

systematisk pragmatism i Etnologiskt fältarbete (2011). Resonemanget bygger på att 

intervjuerna ska präglas både av en viss struktur vilket styrker tillförlitligheten i svaren, men 

framförallt av en pragmatism som gör det möjligt att ta tillvara på intressanta och oväntade 

spår som kan dyka upp under intervjuernas gång (Kaijser, 2011:42). Pragmatismen var ett 

nödvändigt inslag i intervjun med deltagaren, vars bakgrund jag inte kände till fullt ut när vi 

möttes – exempelvis visste jag inte att han var deltagare vid Korta vägen och hade därför inga 

strukturerade frågor förberedda på ämnet. 
 

Givetvis var jag vid intervjuerna liksom i det övriga uppsatsarbetet medveten om och 

noggrann med att informera intervjupersonerna om individskyddet som innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). I ljuset av individskyddet har jag beslutat att inte använda 

intervjupersonernas namn i uppsatsen utan kallar dem i resultat- och analysdel för 

”Samhällskommunikatören” och ”Deltagaren”.  
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3. Teori 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av Michael Lipskys teori om gatubyråkrati vilken går 

att finna i boken Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services 

(2010).  

Lipsky definierar gatubyråkrater som personer som arbetar inom offentlig sektor i direkt 

kontakt med medborgarna, med en betydande handlingsfrihet i utförandet av sitt arbete.  

Typiska gatubyråkrater är lärare, polismän, socialarbetare, domare och sjukvårdare. 

Myndigheter som anställer ett stort antal gatubyråkrater i proportion till personalstyrkan kallas 

gatubyråkratier (Lipsky, 2010:3).  

Något som kännetecknar gatubyråkrater är att de har en stor påverkan på människors liv. 

Eftersom gatubyråkrater har en översikt över den behandling och service som medborgarna 

får, samt det faktum att deras beslut kan få effekter för människors livschanser, kan de sägas 

ha nyckeln till en form av medborgarskap (Lipsky, 2010:4, 9). Över personer som saknar 

resurser är gatubyråkraternas inflytande än större, menar Lipsky, eftersom resursfattiga 

personer har liten möjlighet att söka sig till privata alternativ och därför kan sägas vara 

utelämnade till offentlig sektor (Lipsky, 2010:6). Gatubyråkrater är viktiga aktörer i 

klienternas socialisation, vilket innebär att det sätt på vilket en gatubyråkrat bemöter och 

behandlar sin klient kan få betydande konsekvenser för personens självbild. Skillnaden mellan 

att behandla en klient som någonting ömtåligt, en ”välfärdsmottagare”, eller tvärtom som en 

högt presterande och självgående individ, får således konsekvenser för hur personen formar 

sin självbild (Lipsky, 2010:9). Gatubyråkraternas förväntningar på sina klienter och 

förhållningssättet gentemot dem kan förutom som socialisation också beskrivas som en form 

av social kontroll (Lipsky, 2010:11).  

Förutom de kännetecken Lipsky lyfter för gatubyråkrater ger han även ett par kännetecken för 

gatubyråkratier, det vill säga de verksamheter gatubyråkraterna arbetar i:  

1. Resurserna är otillräckliga i förhållande till arbetsuppgifterna  

2. Efterfrågan på tjänster tenderar att stiga för att möta utbudet 

3. Målen för verksamheten tenderar att vara dubbeltydiga, vaga eller stå i konflikt med 

varandra  
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4. Måluppfyllelse är svår, om inte omöjlig att mäta  

5. Klienterna är vanligtvis ofrivilliga, och tillhör vanligtvis inte byråkratins huvudsakliga 

referensgrupp
7
 (Lipsky, 2010: 27-28).  

Punkt 1 och 2 står i korrelation till varandra enligt Lipsky, då resursernas otillräcklighet har 

att göra med det faktum att efterfrågan tenderar att stiga med ett större utbud. Om fler tjänster 

blir tillgängliga, stiger efterfrågan för att använda dem. Om fler resurser blir tillgängliga, 

stiger efterfrågan på nya tjänster som tar resurserna i anspråk. På så sätt förklaras hur en fri 

sjukvård leder till överfulla väntrum och hur nybyggda vägar leder till större 

trafikstockningar. I gatubyråkratins fall är det således tillgängligheten som styr efterfrågan, 

och inte tvärtom (Lipsky, 2010:33–34). Detta får effekten att utökade resurser många gånger 

inte förändrar kvaliteten i verksamheten, utan istället används till att utöka omfattningen på 

tjänsterna. Det får också effekten att tjänsterna som tillhandahålls av gatubyråkratier ofta 

präglas av en medelmåttighet (Lipsky, 2010:38). Vidare kan det innebära att verksamheter 

hamnar i ett ironiskt dilemma, då en verksamhet som fungerar bra eftersom den tillgodoser 

medborgares behov, lyfter en stor efterfrågan som leder till att verksamheten måste begränsas 

eller bli bekostad av klienterna själva – som ett sätt att minska efterfrågan (Lipsky, 2010:38).  

Punkt 5 innebär att klienterna ofta är ofrivilliga vid verksamheten, på grund av att tjänsterna 

tillhandahålls endast av offentlig sektor. Detta får effekten att klienternas uppfattning om 

tjänsterna inte spelar någon större roll för verksamheten – det finns många potentiella klienter 

som kan ta över platserna från de klienter som inte blir nöjda (Lipsky, 2010:54–55). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Grupp med vilken en individ identifierar sig (Nationalencyklopedin).  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras de empiriska data som blev resultatet av intervjuerna med 

Samhällskommunikatören och Deltagaren i Korta vägen. Inledningsvis presenteras även de 

data som insamlats genom analys av Länsstyrelsernas redovisning över samhällsorientering 

från 2017, vilken ger en bild av samhällsorientering över landet. Kapitlet innefattar också viss 

allmän information över hur samhällsorienteringen bedrivs i Växjö kommun och viss statistik 

från Arbetsförmedlingen.  

4.1 Samhällsorientering utifrån länsstyrelsernas gemensamma redovisning 2017 

Enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare är det 

länsstyrelsernas ansvar att följa upp samhällsorienteringen runt om i kommunerna och varje år 

lämna en redovisning till regeringen. Redovisningen 2017 är baserad på enkätsvar från 264 av 

landets 290 kommuner, bland andra Växjö kommun
8
, samt intervjuer med deltagare 

(Länsstyrelsernas redovisning, 2017:11). 

I redovisningen uppges att 262 av de 264 kommuner som svarat på undersökningen 

tillhandahåller samhällsorientering för nyanlända, vilket är fler än tidigare år. Antalet 

deltagare uppges också ha ökat med 5400 personer sedan 2015. Enligt rapporten erbjuder en 

majoritet av kommunerna samhällsorientering utöver de 60 timmar som krävs enligt 

förordningen. Fortfarande bedrivs kursen mestadels på dagtid, men fler kommuner än tidigare 

har börjat erbjuda kurstillfällen på kvällar och på distans (Länsstyrelsernas redovisning, 

2017:7).  

Rapporten lyfter också fram ett antal förbättringsområden. Framförallt framförs väntetider 

som ett stort problem, vilket framförallt framkommer i intervjuer med deltagare som önskar 

kunskaper om det svenska samhället tidigare än vad som ges idag (Länsstyrelsernas 

redovisning, 2017:7). Statistik ur rapporten visar att nästan 20 procent av deltagarna behöver 

vänta 21 veckor eller längre innan de får samhällsorientering, vilket är mer än en fördubbling 

av antalet jämfört med året innan (Länsstyrelsernas redovisning, 2017:18). Den vanligaste 

anledningen till väntetid för de nyanlända är enligt kommunernas enkätsvar att de väntar in 

fler deltagare i samma språkgrupp. Fler vanliga anledningar är deltagares föräldraledighet, 

                                                           
8
 Att Växjö kommun är en av kommunerna som besvarat enkäten fick jag bekräftat genom personlig kontakt 

med en utvecklingsansvarig vid Länsstyrelsen Kronoberg (Brev, Utvecklare).  
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fasta kursstarter, samt att sökarna är för många i förhållande till samhällsorienteringens platser 

(Länsstyrelsernas redovisning, 2017:35).  

Ytterligare en anledning till fördröjningen är brister i samverkan mellan olika aktörer med 

ansvar för samhällsorienteringen, både mellan olika organisationer och myndigheter, och 

mellan olika förvaltningar i en och samma kommun. Särskilt samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunerna fungerar dåligt; framförallt är det administrativa 

svårigheter som gör det svårt att hitta deltagare, samt deras korrekta kontaktuppgifter samt 

modersmål. Brister i informationsutbytet mellan myndigheter leder förutom till väntetid också 

till komplikationer för den enskilde deltagaren, när exempelvis tider för samhällsorientering, 

språkundervisning eller praktik krockar (Länsstyrelsernas redovisning, 2017:19). Rutiner för 

information gällande deltagaruppgifter, samt statistik på uppgifter om målgrupper behöver 

samordnas, och ett enhetligt system för anmälan till samhällsorienteringen behöver upprättas, 

fastslår rapporten (Länsstyrelsernas redovisning, 2017:7).  

I allmänhet pekar länsstyrelsernas rapport på att organiseringen av samhällsorientering 

varierar i hög grad mellan landets kommuner. Graden av samverkan mellan olika aktörer 

liksom samordningsansvaret i kommunerna varierar – även länsstyrelsernas samordnande roll 

(Länsstyrelsernas redovisning, 2017:19). Det finns därför enligt rapporten ett stort behov av 

att länsstyrelserna utvärderar och följer upp samhällsorienteringens variationer – exempelvis 

den variant som ges på enkel svenska och den som ges på distans (Länsstyrelsernas 

redovisning, 2017:23). Kvaliteten i samhällsorienteringens innehåll överlag behöver också 

förbättras, exempelvis föreslås i rapporten en mer omfattande utbildning av 

samhällskommunikatörer. Det är också viktigt att deltagarna får vara en del i 

förbättringsarbetet på ett systematiskt sätt så att deras behov kan tillvaratas (Länsstyrelsernas 

redovisning, 2017:7). Vidare behövs en utökad och gemensam information som når ut till 

målgruppen om att samhällsorientering finns och är en rättighet (Länsstyrelsernas 

redovisning, 2017:20).  

4.2 Samhällsorientering i Växjö kommun 

I Växjö kommun är det förvaltningen Arbete och välfärd som har ansvar över 

samhällorientering för nyanlända genom avdelningen Vuxnas lärande. Politiskt ansvar har 

nämnden för Arbete och välfärd (Förvaltningen arbete och välfärd, Växjö kommuns hemsida). 

Samhällsorienteringen bedrivs vid Centrum för vuxnas lärande, vilket är kommunens centrum 

för vuxenutbildning (Lärcenter, Växjö kommuns hemsida).  
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Enligt Arbetsförmedlingens statistik över samhällsorientering i Kronoberg län, deltog 14 

procent (260 av 1778) av de personer som befann sig i etableringen
9
 i aktiviteten 

samhällsorientering mellan oktober 2015 och september 2016 (Länsstyrelsernas redovisning, 

2017:65–66). I en personlig kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen har jag fått 

tillgång till motsvarande statistik för Växjö kommun. Enligt denna statistik deltog 15 procent 

(119 av 789) av personerna i etableringen i aktiviteten under samma period (Brev, 

handläggare). Det kan dock finnas anledning att vara kritisk mot statistiken enligt 

Länsstyrelsernas rapport, då det verkar finnas en diskrepans mellan Arbetsförmedlingens 

siffror över deltagare i aktiviteten samhällsorientering och kommunernas egna deltagarlistor. I 

Kronoberg som helhet är deltagarna i samhällsorientering 474 fler enligt kommunerna än de 

är enligt Arbetsförmedlingens statistik (Länsstyrelsernas redovisning, 2017:28).  

4.2.1 Intervju med samhällskommunikatör  

På Växjö kommuns samhällsorientering arbetar förutom en samordnare en så kallad 

samhällskommunikatör, som leder kurserna i samhällsorientering. Samhällskommunikatören 

är en man i 50-årsåldern som själv kom till Sverige som flykting för omkring tio år sedan. Det 

faktum att han delar sina kursdeltagares kulturella bakgrund innebär att han känner till deras 

kulturella koder och därmed lättare kan hjälpa dem att navigera i det svenska samhället, 

förklarar han. Dessutom har Samhällskommunikatören arabiska som modersmål, vilket är det 

språk på vilket samhällsorienteringen bedrivs.  

Samhällskommunikatören har gått en pedagogisk utbildning på universitetet i sitt hemland. 

Genom Växjö kommun har han också deltagit i en kurs för att kunna arbeta som 

samhällskommunikatör. När han utbildades till samhällskommunikatör 2013 utbildades 

ytterligare cirka 30 personer till samma befattning. Ett fåtal arbetar i näraliggande kommuner 

men de flesta arbetar inte längre som samhällskommunikatörer efter att tidigare ha varit 

timanställda. Numera är det bara den intervjuade Samhällskommunikatören som håller kurser 

i samhällsorientering för Växjö kommun. Han arbetar med samhällsorienteringen sedan 2013, 

numera som tillsvidareanställd efter att tidigare ha arbetat som timanställd. Mellan 2014 och 

2016 var han även ansvarig för samordningen av samhällsorienteringen, sedan den tidigare 

samordnaren blivit sjukskriven. Eftersom arbetsbördan blev för stor anställdes hösten 2016 en 

ny samordnare.  

                                                           
9
 De personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen (SFS 2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare.  



20 
 

Vid tillfället är det endast arabisktalande deltagare som går samhällsorienteringen. Den 

arabisktalande gruppen är den största bland de nyanlända i Kronoberg län vid det aktuella 

tillfället (Kommunmottagna, Migrationsverkets hemsida). Enligt Samhällskommunikatören 

har det inte funnits tillräckligt många nyanlända personer med andra modersmål för att det ska 

ha varit aktuellt att starta andra språkgrupper. Det hade inte varit ekonomiskt försvarbart, 

menar han, och tillägger att de vill ha minst 12 deltagare i en grupp för att starta en. Vid 

intervjutillfället planeras emellertid en samhällsorienteringskurs på persiska.  

Vid det aktuella tillfället, i april 2017 är det tre grupper med 15-25 deltagare per grupp som är 

verksamma. De har kurstillfällen en dag i veckan, då de har paus från SFI, som varar i sex 

timmar och under tio veckor, vilket gör att kursen täcker de 60 timmar som 

samhällsorienteringen enligt förordningen (SFS 2010:1138) om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare ska täcka.  

Samhällskommunikatörens uppfattning är att samhällsorienteringen är något i stort sett 

obligatoriskt för de nyanlända i Växjö kommun. Organiseringen av deltagare går till så att 

samordnaren för samhällsorienteringen tar kontakt med de personer som deltar i SFI, och 

erbjuder dem en plats på kursen. Enligt Samhällskommunikatören är det inte många som 

tackar nej, även om han inte har några exakta siffror. När en deltagare väl är inskriven på 

kursen måste närvaron vara minst 80 procent för att deltagaren ska kunna tillgodoräkna sig 

kursen, vilket påverkar både möjligheten till etableringsersättning och möjligheten att få det 

intyg som deltagarna tar emot i slutet av kursen. Om en deltagare har stor frånvaro finns 

emellertid möjlighet att ta igen tid vid andra kurstillfällen.  

Ett problem för verksamheten i Växjö kommun är att det finns ett tidsglapp mellan det att den 

nyanlända får sitt uppehållstillstånd till att personen ifråga börjar kursen i samhällsorientering. 

Samhällskommunikatören uppskattar att det går 3-5 månader innan samhällsorienteringen är 

igång, vilket innebär förlorad tid för den enskilde eftersom etableringstiden som pågår i två år 

och ersätts med etableringsersättning snabbt tar slut. Efter denna period är tanken att de 

nyanlända ska ha den grundläggande kunskap i samhällsorientering och svenska som behövs 

för att kunna skaffa sig ett arbete. Samhällskommunikatören menar att vissa av de nyanlända 

är ”lata” när det gäller SFI, och därmed inte hinner bli klara med kursen innan 

etableringstiden är över. Då finns risken att de behöver söka ekonomiskt bistånd efter 

etableringstidens slut, vilket är lägre än etableringsersättningen.  
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Ett av de yttersta målen för samhällsorienteringen är enligt lagen (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare att den i förlängningen ska leda till arbete. 

Samhällskommunikatören betonar dock att det finns viktiga delmål på vägen som behöver nås 

för att målet med arbete ska vara möjligt. Exempelvis är hälsan viktig, och det han kallar 

”familjehälsan”, vilket han fokuserar mycket på under kurstillfällena. Han förbereder också 

deltagarna för de konkreta situationer som uppstår i ett arbetssökande, exempelvis skriver de 

cv och övar på intervjusituationer. Huruvida deltagarna får arbete efter genomförd 

samhällsorientering, och övriga etableringsinsatser, vet inte Samhällskommunikatören. Han 

menar att det han kan göra är att uppmuntra sina deltagare till arbetssökande och hjälpa dem 

med föreberedelser.  

En av de största utmaningarna menar Samhällskommunikatören är att deltagarna befinner sig 

på mycket olika nivå kunskaps- och utbildningsmässigt. Vissa har inte läst en bok i sitt liv, 

medan andra har hög utbildning, vilket innebär att det är en utmaning att intressera alla i 

gruppen. Samhällskommunikatören brukar därför ägna de första kurstillfällena åt att försöka 

skapa en god stämning i gruppen. En annan utmaning för samhällsorienteringen är bristen på 

lokaler – vid det aktuella tillfället används lokaler på två olika adresser i staden. 

4.3 Intervju med deltagare i Korta vägen 

Deltagaren är en man i senare tjugoårsåldern, som har sin bakgrund i Afghanistan. Han kom 

till Sverige år 2014 och påbörjade sin etableringsperiod när han fick uppehållstillstånd 2016. 

Eftersom Deltagaren hade en akademisk utbildning vid ankomsten fick han genom sin 

handläggare på Arbetsförmedlingen en plats vid Korta vägen, en arbetsmarknadsinsats för 

utlandsfödda akademiker. Insatsen är ett samarbete mellan högskolor och universitet, 

Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet, där utbildningen bedrivs. I utbildningen ingår 

förutom delar som yrkesvägledning och coachning även yrkessvenska och 

samhällsorientering (Korta vägen, Folkuniversitetets hemsida). För att reda ut skillnaden 

mellan samhällsorientering inom Växjö kommun och den inom Korta vägen tog jag kontakt 

med en av de ansvariga lärarna på Korta vägen i Växjö. Läraren förklarade över brev att även 

samhällsorienteringen som bedrivs inom Korta vägen har förordningen om 

samhällsorientering som utgångspunkt, men att det finns en starkare koppling mellan 
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samhällsorienteringen och arbetsmarknaden eftersom Korta vägen är en arbetsmarknadsinsats 

och inte en etableringsinsats
10

 (Brev, Korta vägen-lärare).  

I utformningen av sin etableringsplan bad Deltagaren själv om att få läsa SFI innan 

påbörjandet av Korta vägen-utbildning vilket han också fick lov till av sin handläggare på 

Arbetsförmedlingen.  

Deltagaren: Ibland det händer att den person som kommer, nyanlända, och har 

etableringsplan, kommer inte överens med handläggare. Men för mig, för att… jag 

har… kanske det var anledning, var att jag har utländsk utbildning och jag vet hur ska 

jag bygga min framtid här i Sverige, och därför handläggaren kunde inte, han sa, ”du 

kan bestämma själv, du kan göra […] vad som är bäst för dig.”  

Deltagaren uppfattar att det kan ha varit hans utbildningsnivå som gjorde det möjligt för 

honom att få igenom sina önskemål om SFI i kontakt med handläggaren på 

Arbetsförmedlingen. Först i slutet av sin SFI-period påbörjade han Korta vägen och gick 

bägge utbildningarna parallellt under en månad. Deltagaren är mycket nöjd med Korta vägen, 

och framförallt är han glad att han läste SFI innan han började kursen. För de andra deltagarna 

som inte läst SFI är kursen tuffare, menar han.  

Samhällsorienteringen bedrivs liksom de övriga delarna i Korta vägen på svenska, och även 

boken Om Sverige, användes på svenska. Deltagaren kommer ihåg att de under kursen fick 

lära sig om kommuner, regering, arbetsliv och svenska normer. När Deltagaren får veta att 

kommunens samhällsorientering bedrivs på deltagarnas modersmål tycker han att upplägget 

för Korta vägens samhällsorientering är bättre. Han menar att en lärare med svensk bakgrund 

har bättre förståelse för de svenska normerna och koderna, och därför kan förmedla dem på ett 

bättre sätt än en person som har sin bakgrund i ett annat land. Men då krävs det förstås att 

deltagarna har lärt sig svenska innan de börjar Korta vägen, tillägger han. Om ett större antal 

av deltagarna inte kan svenska påverkar det möjligheten till gruppdiskussioner, vilket drabbar 

hela gruppen. Betydelsen av att ha svenskkunskaper redan vid starten av Korta vägen har 

engagerat deltagaren.  

Deltagaren: Ja, så jag pratade med… med Folkuniversitetets, jag tror det var chef eller 

ansvarig, […] och vi hade ett möte på Arbetsförmedlingen […] Och jag pratade med 

honom att det är svårt för att många av eleverna kommer till Korta vägen, och de kan 

                                                           
10

 Som arbetsmarknadsinsats bedrivs Korta vägen direkt genom Arbetsförmedlingen (Brev, Korta vägen-lärare).  
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inte prata svenska, och det är svårt för oss också att diskutera med dem eller ha en bra 

konversation för att, för att utveckla sin språk [..] 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer insamlat material analyseras utifrån studiens frågeställningar och i 

ljuset av vald teori samt tidigare forskning. Kapitlet är indelat i tre rubriker formulerade 

utifrån studiens tre frågeställningar. Det sista avsnittet i kapitlet utgörs av en diskussion kring 

studiens yrkesrelevans för mig som blivande gymnasielärare i samhällskunskap.  

5.1 Utmaningar för samhällsorientering som etableringsinsats  

Anna-Maria Sarstrand Marekovic slog fast i sin avhandling att den lokala organisationen av 

invandrare och flyktingar har brottats med i stort sett samma frågor från 1960 fram till 2008. 

Dessa frågor var: Hur ska arbetet organiseras? Vem ska sköta arbetet? Vad ska göras? Och 

vilka grupper ska arbetet riktas emot? (Sarstrand Marekovic, 2011:289). 2010 skedde dock 

den så kallade Etableringsreformen, och i lagen (SFS 2010:197) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare preciserade att det huvudsakliga ansvaret för mottagande, 

introduktion och samordning ska ligga hos Arbetsförmedlingen. Genom de lagar och 

lagändringar
11

 som följde de kommande åren preciserades den målgrupp som var aktuell för 

etableringsinsatserna, vilken numera kan konstateras vara tydligt formulerad
12

. Även frågan 

om vad som ska göras inom etableringsarbetet, får i samhällsorienteringens fall betecknas 

som utrett i och med förordningen
13

 som preciserar vad samhällsorientering ska innehålla 

samt vilket ansvar kommuner och länsstyrelser har. Däremot är en av de frågor som Sarstrand 

Marekovic ställde sig 2008 ännu obesvarad vilket utgör ett hinder i arbetet med 

samhällsorientering för nyanlända: Hur ska arbetet organiseras? 

Liksom Sarstrand Marekovic historiska översikt visar en variation i flykting- och 

invandrarorganisationen runt om i landet visar länsstyrelsernas redovisning 2017 samma sak – 

organiseringen av samhällsorientering varierar i hög grad mellan landets kommuner. Graden 

av samordning och samverkan mellan myndigheter och inom förvaltningar skiljer sig åt 

mellan kommunerna (Länsstyrelsernas redovisning, 2017:19). Skillnader i organiseringen 

visar sig också genom att antalet timmar samhällsorientering som erbjuds varierar runt om i 

landet, väntetiderna skiljer sig åt, liksom möjligheten att erbjudas samhällsorientering på sitt 

modersmål (Länsstyrelsernas redovisning, 2017:11-13, 18).  

                                                           
11

 SFS 2010:197, SFS 2013:1083, SFS 2013:156, SFS 2014:954.   
12

 Målgruppen preciseras under rubriken ”2010 års etableringsreform”.   
13

 Förordning (SFS 2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.  
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Länsstyrelsernas redovisning visar att det ännu finns gemensamma svårigheter i 

organiseringen av samhällsorientering runt om i Sverige. Framförallt handlar det om 

svårigheter i samverkan mellan olika aktörer, särskilt mellan Arbetsförmedling och 

kommunerna. Administrativa bekymmer, som svårigheter att få tag på kontaktuppgifter till 

personer i etableringen leder till väntetider som drabbar den enskilde deltagaren 

(Länsstyrelsernas redovisning, 2017:19). Det finns också en stor skillnad i statistiken över de 

personer som befinner sig i etableringen och de som tar del av aktiviteten samhällsorientering 

(Länsstyrelsernas redovisning, 2017:65–66). Delvis kan denna diskrepans förklaras av 

svårigheter i synkroniseringen mellan kommuner och Arbetsförmedling vad gäller 

deltagarantal men också av väntetider beroende på främst små språkgrupper, och för många 

deltagare i förhållande till platser (Länsstyrelsernas redovisning, 2017:19, 35). Det finns 

också en risk att flera av dessa faktorer förstärker varandra; om uppgifter på deltagarantalet i 

samhällsorienteringen inte stämmer, men ändå ligger till grund för gruppsammansättningar, 

kan detta innebära att en språkgrupp som verkar mycket liten i själva verket är tillräckligt stor 

för att kunna utgöra en kursgrupp.  

Oavsett orsakerna bakom bortfallet av personer i etableringen som deltar i samhällsorientering 

är det inte förenligt med de styrdokument som reglerar aktiviteten, där det anges att 

samhällsorientering ska vara en obligatorisk aktivitet i varje etableringsplan, samt att 

kommunerna aktivt ska verka för ett deltagande i aktiviteten (7§ SFS 2010:197, 5§ SFS 

2013:156).   

5.2 Implementeringen av lagen om samhällsorientering i Växjö kommun 

Växjö kommun brottas med samma svårigheter som flera andra kommuner i Sverige 

(Intervju, Samhällskommunikatör, Länsstyrelsernas redovisning 2017). 

I Växjö kommun organiseras deltagarna i samhällsorientering genom att samordnaren för 

samhällsorienteringen tar kontakt med de personer som deltar i SFI, och erbjuder dem en plats 

på kursen. Här finns dock administrativa problem i överföringen av deltagare från 

Arbetsförmedlingen till kommunens samhällsorientering som leder till väntetider (Intervju, 

Samhällskommunikatör). Liksom i andra delar av landet finns det en stor diskrepans i 

statistiken över personer i etableringen och personer som får del av samhällsorienteringen i 

Växjö kommun. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen deltog 15 procent (119 av 789) av 

personerna i etableringen i aktiviteten samhällsorientering under perioden oktober 2015 till 

september 2016 (Brev, Handläggare). Växjö kommun utmärker sig inte särskilt i statistiken 
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utan visar på samma deltagande som Kronoberg län i stort (Länsstyrelsernas redovisning 

2017:65–66). Exakt vad diskrepansen beror på är inte klarlagt, förutom att problemen uppstår 

i överföringen av personer från Arbetsförmedlingen till kommunens samhällsorientering 

(Intervju, Samhällskommunikatör). Arbetsförmedlingen och Växjö kommun har olika siffror 

över deltagande i samhällsorienteringen, vilket är ett exempel på administrativa svårigheter i 

samverkan mellan de olika aktörerna med ansvar för etableringen (Brev, Utvecklare).  

I Växjö kommun erbjuds vid tiden för studien samhällsorientering endast på arabiska, trots att 

det finns nyanlända med andra modersmål (Kommunmottagna, Migrationsverket, Intervju, 

Samhällskommunikatör). Man har likt andra kommuner av ekonomiska skäl bestämt att 

grupperna ska uppgå till en viss storlek, tolv personer, innan en kurs startar (Intervju, 

Samhällskommunikatör). Detta innebär väntetider för personer särskilt i de mindre 

språkgrupperna som befinner sig i etableringen.  

5.3 Samhällsorientering som ett resultat av gatubyråkrati 

Flera av de personer som nyanlända möter under sin etablering kan betecknas som 

gatubyråkrater med bakgrund av Lipskys kännetecken; samhällskommunikatörer på 

samhällsorienteringen, lärare på SFI, handläggare på Arbetsförmedlingen. Lipsky slår fast att 

gatubyråkrater har nyckeln till en form av medborgarskap för sina klienter, vilket har en 

slående träffsäkerhet när det gäller gatubyråkrater som arbetar inom insatser inom 

etableringen (Lipsky, 2010:9). Genom samhällsorientering ska de nyanlända utveckla 

kunskaper som underlättar integration, i samhället och på arbetsmarknaden – vilket utgör 

grunden för en upplevelse av medborgarskap. Något som också är typiskt för 

samhällsorientering som gatubyråkrati är att personerna som deltar i hög grad saknar resurser 

som språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället, vilket enligt Lipskys teori gör 

gatubyråkraternas inflytande större (Lipsky, 2010:6). Gatubyråkraternas roll i klienternas 

socialisation är också enkel att identifiera inom samhällsorienteringen, eftersom insatsen kan 

betecknas som en socialisationsprocess i sig: de nyanlända ska socialiseras in i det svenska 

samhället genom att ta del av svenska värden, värderingar och koder som kännetecknar det 

svenska samhället. Gatubyråkraters förväntningar på klienterna fungerar enligt Lipsky som en 

form av social kontroll, vilket är tydligt vad gäller insatsen då delar av innehållet i 

samhällsorienteringen handlar om att styra de nyanländas beteenden genom att låta dem ta del 

av information om rättigheter och skyldigheter (Lipsky, 2010:11, 2§ SFS 2010:1138).  
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Handlingsutrymmet, som är ett kännetecken hos gatubyråkrater, kan för den enskilde 

samhällskommunikatören betecknas som stort. Det är upp till samhällskommunikatören att 

genomföra samhällsorienteringen på det sätt som upplevs lämpligt – förstås inom ramarna för 

lagar och förordning – exempelvis finns det möjlighet att lägga mer eller mindre betoning på 

vissa delar av innehållet och välja metod för undervisningen.  

I förhållande till Lipskys kännetecken är det tydligt att samhällskommunikatörer såväl som 

andra personer som arbetar inom etableringen kan förstås som gatubyråkrater. De 

kännetecken Lipsky lyfter som typiska för en gatubyråkrati kommer nu analyseras ett åt 

gången utifrån den kunskap som har insamlats om samhällsorientering i Sverige samt i Växjö 

kommun.   

1. Resurserna är otillräckliga i förhållande till arbetsuppgifterna 

Det framgår av länsstyrelsernas redovisning samt intervjumaterialet att samhällsorientering 

som etableringsinsats har utmaningar och förbättringsområden. Medan vissa svårigheter är 

osäkra att hänföra till resursbrist finns ett par exempel på att de resurser som avsätts till 

samhällsorienteringen är otillräckliga i förhållande till uppgiften som ytterst är reglerad i lagar 

och förordning.  

De väntetider som framgår i länsstyrelsernas redovisning kan förklaras främst som en 

resursfråga, då den främsta anledningen till väntetid i de kommuner som svarat på enkäten är 

att kommunerna väntar in fler deltagare i samma språkgrupp för att grupperna är för små för 

att uppfattas lönsamma. Ytterligare skäl som kan hänföras till frågan om resurser är att antalet 

deltagare är för många i relation till de platser som finns (Länsstyrelsernas rapport, 2017:35). 

Växjö kommun resonerar likt andra kommuner på ovan nämnda sätt och vill vänta in tolv 

deltagare för att starta en kurs i samhällsorientering – vid det aktuella tillfället bedrivs endast 

samhällsorientering på arabiska. I kommunens fall råder det också brist på lokaler för 

verksamheten, vilket är en konkret fråga om resurser (Intervju, Samhällskommunikatör). 

Huruvida väntetiden är förenlig med uppgiftsbeskrivningen som är reglerad i förordningen är 

dock en fråga som är öppen för tolkning. I förordningen uttrycks tidsramen för 

samhällsorienteringen som att samhällsorienteringen ska påbörjas ”så snart som möjligt” efter 

att en etableringsplan har upprättats, och att den ”normalt [ska] vara avslutad ett år efter det 

att etableringsplanen har upprättats” (4§ SFS 2010:1138). Vad ”så snart som möjligt” innebär 

är givetvis en öppen fråga, liksom frågan om vad som är ”normalt”. Förordningens innehåll är 
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således utformat på ett sätt som gör det möjligt för kommunerna att vänta in deltagare till 

samhällsorienteringen och på så sätt spara resurser.  

Vad som också framgår i länsstyrelsernas redovisning är att alla kommuner i Sverige ännu 

inte tillhandahåller samhällsorientering för den avsedda målgruppen (Länstyrelsernas 

redovisning, 2017:7). Detta är något som krävs enligt både lagen (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och lagen (2013:156) om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Huruvida avsaknaden av 

samhällsorientering som insats är en fråga om resurser framgår dock inte av rapporten. Inte 

heller har det kunnat fastställas huruvida den stora diskripans mellan personer i etableringen 

och personer som tar del av aktiviteten samhällsorientering beror på resursbrist 

(Länsstyrelsernas redovisning, 2017:65–66). Resultatet står dock i tydlig konflikt med lagen 

(SFS 2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare där det anges att 

samhällsorientering är en obligatorisk aktivitet för personer i etableringen. Dessutom åligger 

det kommunerna att ”verka aktivt” för medverkan och motivation att delta (5§ SFS 

2013:156).  

2. Efterfrågan på tjänster tenderar att stiga för att möta utbudet 

Enligt Lipskys teori beror resursbristen i gatubyråkratier på att efterfrågan av tjänsterna stiger 

med utbudet (Lipsky, 2010:33–34). I fråga om samhällsorientering som etableringsinsats är 

det svårt att dra slutsatser om utbud och efterfrågan, eftersom samhällsorientering är en 

obligatorisk del av etableringsplanen och därför inte behöver efterfrågas. Ytterligare en sak 

som komplicerar frågan är att samhällsorienteringen presenteras för klienten antingen i 

kontakt mellan handläggare på Arbetsförmedlingen eller av en samordnare eller 

samhällskommunikatör som bjuder in till samhällsorientering . Det finns mycket små 

möjligheter för personer i målgruppen att efterfråga en insats innan de själva erbjuds den, om 

det inte finns information att tillgå. Att informationen är bristfällig framgår av 

Länsstyrelsernas redovisning (Länsstyrelsernas redovisning, 2017:20). Eftersom 

samhällsorientering är en rättighet för målgruppen är det ett stort problem att det saknas 

information om att samhällsorientering finns.  

3. Målen för verksamheten tenderar att vara dubbeltydiga, vaga eller stå i 

konflikt med varandra  
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Det huvudsakliga målet för samhällsorientering som etableringsinsats är enligt lagen (SFS 

2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare att underlätta och påskynda 

nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Detta är ett mål som inte tycks stå i konflikt 

med andra enligt resultatet av Länsstyrelsernas redovisning 2017 samt intervjuresultaten.  

Däremot finns det gott om vaga formuleringar i de lagar och den förordning som styr insatsen, 

exempelvis att samhällsorientering ska påbörjas ”så snart som möjligt” efter att den nyanlände 

har folkbokförts (4§ SFS 2013:156). Det uttrycks också att samhällsorienteringen ”normalt 

[ska] vara avslutad ett år efter det att etableringsplanen har upprättats” (4§ SFS 2010:1138). 

Dessa riktlinjer är mycket vagt formulerade, vilket kan förklara att det förekommer väntetider 

till samhällsorienteringen. Även uttrycket att samhällsorienteringen ”i möjligaste mån” ska 

bedrivas på modersmålet lämnar rum för tolkning (SFS 7§ 2010:1138). Målen att 

samhällsorienteringen ska ske så snart som möjligt respektive att den i möjligaste mån ska 

bedrivas på modersmålet visar sig i praktiken stå i konflikt med varandra då en stor del av 

kommunerna inte upplever sig ha möjlighet att starta språkgrupper som inte uppgår till en viss 

storlek – vilket innebär att de skjuter upp samhällsorientering för vissa grupper 

(Länsstyrelsernas redovisning, 2017: 35).  

Det faktum att väntetiderna är långa står i konflikt med den reglerade tiden för etablering som 

resulterar i utbetald etableringsersättning – aktiviteter som samhällsorientering och SFI ska 

vara avslutade efter etableringstiden som är två år, efter vilken de nyanlända ska vara redo att 

skaffa sig ett arbete. Om inte personerna efter sin etableringstid har tillgodogjort sig 

tillräckligt med kunskaper kan det vara svårt att skaffa sig ett arbete, och det händer att de får 

söka ekonomiskt bistånd (Intervju, Samhällskommunikatör). I ljuset av att 

samhällsorientering som etableringsinsats betraktas som ett verktyg för att ta sig in på 

arbetsmarknaden, kan effekten bli att nyanlända personer blir kvar en längre tid utanför 

arbetslivet. Ur detta perspektiv riskerar en fördröjning av aktiviteter som samhällsorientering 

inte bara att leda till väntetid för den enskilde, utan i förlängningen till en kostnad för 

samhället.  

4. Måluppfyllelse är svår, om inte omöjlig att mäta  

Huruvida samhällsorienteringens mål att underlätta och påskynda nyanländas etablering i 

arbets- och samhällslivet uppfylls går inte att mäta. Till att börja med medför svårigheter i 

administrationen och i samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen att det finns 

olika siffror över antalet deltagare i samhällsorienteringen (Länsstyrelsernas redovisning, 
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2017:28, Brev, Utvecklare). Detta problem i sig omöjliggör en slutsats om måluppfyllelsen. 

Även om det fanns tillförlitliga uppgifter över hur många som slutför samhällsorientering och 

etablerar sig på arbetsmarknaden, är det givetvis omöjligt att avgöra huruvida det är 

samhällsorienteringen i sig som har underlättat eller påskyndat etableringen på 

arbetsmarknaden.  

5. Klienterna är vanligtvis ofrivilliga, och tillhör vanligtvis inte byråkratins 

huvudsakliga referensgrupp  

Ett typiskt kännetecken för personerna som deltar i samhällsorientering är att de är ofrivilliga. 

Enligt lagen (7§ SFS 2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är 

samhällsorientering en av de delar som är obligatoriska att ha med i etableringsplanen. 

Deltagande i etableringsplanens aktiviteter utgör i sin tur ett krav för att etableringsersättning 

ska betalas ut (Etableringsersättning, Arbetsförmedlingens hemsida).  

Att deltagare i samhällsorientering deltar med ett stort mått av ofrivillighet, får den effekt som 

Lipsky lyfter, nämligen att deras uppfattning om tjänsten inte spelar någon större roll för 

verksamheten. Det finns potentiella klienter som kan ta över platserna från de klienter som 

inte blir nöjda (Lipsky, 2010:54–55). Det finns heller ingen självklar arena för återkoppling i 

de fall deltagare inte har varit nöjda med samhällsorienteringen. Detta har fångats upp i 

Länsstyrelsernas redovisning 2017 där kritik lyfts som bygger på att deltagare behöver få en 

större roll i kvalitetsarbetet så att deras röster blir tillvaratagna (Länsstyrelsernas redovisning, 

2017:7). 

Deltagarna i samhällsorientering tillhör inte gatubyråkraternas huvudsakliga referensgrupp. 

Även om samhällskommunikatörer delar kulturell bakgrund med sina deltagare, hör det till 

sakens natur att de har kunskaper om det svenska samhället som deltagarna saknar – och i 

allmänhet en etablering i det svenska samhället. Deltagarnas brist på resurser som 

språkkunskaper, kunskaper om det svenska samhället och en varierad utbildningsnivå i 

allmänhet innebär enligt Lipskys teori att gatubyråkraternas inflytande är stort (Lipsky, 

2010:6). I intervjun med Deltagaren i Korta vägen var det tydligt att han uppfattade att mötet 

mellan nyanlända och gatubyråkrater på Arbetsförmedlingen påverkas av de nyanländas 

utbildningsgrad. Han uppfattade själv att han hade haft möjlighet att styra över sin 

etableringsprocess tack vare sina utbildningsresurser – och att han lyckades få en bättre 

etablering tack vare detta. I intervjun med Deltagaren framgår att han ställer krav på sin 

etableringsprocess och på de insatser han deltar i, vilket möjligen kan förklaras med att han 
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tack vare sina utbildningsresurser har självförtroendet som krävs för att göra detta (Intervju, 

Deltagare). Deltagarens erfarenhet och upplevelser stöder således Lipskys teori om att klienter 

med färre resurser i högre grad är påverkbara av gatubyråkraternas inflytande än klienter med 

fler resurser.  

I mötet med resurssvaga klienter kan således gatubyråkraternas höga grad av handlingsfrihet 

problematiseras, eftersom det innebär ett mycket stort inflytande över klienternas 

livssituation. Det finns också en risk att handlingsutrymmet påverkar möjligheten till 

byråkratisk likabehandling, särskilt med tanke på att de klienter med resurser likt Deltagaren i 

Korta vägen har större möjlighet att ställa krav på sin etableringsprocess än personer som 

saknar resurser. Risken att gatubyråkraters handlingsutrymme kan leda till en bristande 

byråkratisk likabehandling var en punkt som Isabell Schierenbeck lyfte i sin avhandling, då 

hon också kritiserade Lipskys teori för att sakna en problematisering kring ämnet 

(Schierenbeck, 2003:21). Även om jag uppfattar Schierenbecks varnande finger som högst 

relevant ser jag också att det finns viktiga positiva aspekter av det handlingsutrymme 

gatubyråkrater har inom etableringen som insats. Möjligheten att kunna finna och realisera 

individuella lösningar för nyanlända personer är värdefull, då det hindrar att de hamnar i en 

”mall för nyanlända” utan möjlighet att påverka sin situation. Med en sådan mall finns det en 

risk att nyanlända som grupp betraktas som resurssvaga personer i behov av stöd från sociala 

insatser istället för personer som kan bidra till samhällsutvecklingen, vilket Sarstrand 

Marekovic såg som en stark tendens under det hon kallar flyktingmottagningarnas tid 

(Sarstrand Marekovic, 2011:294–295). Ett omhändertagande bemötande av det slaget från 

gatubyråkrater är ett handlingsmönster som även Schierenbeck identifierat som typiskt 

svenskt i sin jämförelse mellan svenska och israeliska gatubyråkrater – och som hon förklarat 

med socialförvaltningens centrala roll i flyktingmottagandet (Schierenbeck, 2003:211–212). 

Sedan etableringsreformen 2010 är emellertid Arbetsförmedlingen den mest centrala aktören i 

etableringen, vilket enligt Schierenbecks resonemang skulle kunna innebära att 

gatubyråkraters förhållningssätt gentemot nyanlända klienter kan vara i förändring.  

5.4 Yrkesrelevans 

Kunskaper om den etableringsprocess som en stor del av Sveriges befolkning genomgår är 

givetvis av betydelse för alla medborgare, men av särskild vikt för en lärare i 

samhällskunskap. En förståelse av migrations- och integrationsprocesser som personer och 

deras anhöriga går igenom när de kommer till vårt land är viktig i mötet med nyanlända elever 
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för att möjliggöra en ömsesidig förståelse och ett relationsskapande. Dessutom är processerna 

nära förknippade med demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet, värden 

vilka är högt betydelsefulla i skolans värld och inom ämnet samhällskunskap.  

Eftersom lärare liksom ett par andra yrkesgrupper är typiska gatubyråkrater, finns det även en 

tydlig koppling mellan min kommande yrkesroll och den teori som Lipsky presenterar 

(Lipsky, 2010:3). Särskilt den aspekt som berör gatubyråkratens betydelse som 

socialisationsaktör finner jag relevant för yrkesrollen: exempelvis hur lärares förväntningar på 

sina elever kan vara avgörande för elevernas uppfattningar om sig själva (Lipsky, 2010:9). 

Även det maktförhållande som existerar mellan gatubyråkrat och klient, särskilt om klienten 

saknar resurser, och de effekter detta riskerar att få uppfattar jag som ett mycket angeläget i 

förhållandet mellan lärare och elev, vilket präglas just av ett maktförhållande (Lipsky, 

2010:54–55). Lipsky uttrycker att gatubyråkrater kan bidra med en nyckel till en form av 

medborgarskap för sina klienter, i betydelsen att de kan påverka klienternas livschanser 

genom sitt förhållningssätt och genom de tjänster som de tillhandahåller (Lipsky, 2010:4). I 

gymnasieskolans värld är betygssättningen ett tydligt exempel på hur lärare som 

gatubyråkrater kan påverka elevernas livschanser. Detta myndighetsutövande, samt det 

sociala ansvar som det innebär att vara socialisationsaktör, bör lärare ta på stort allvar.  
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6. Sammanfattande diskussion 

I denna studie har strävan varit att problematisera samhällsorientering för nyanlända som 

etableringsinsats samt att synliggöra hur implementeringen kommer till uttryck på lokal nivå. 

De aktuella utmaningarna på området har identifierats, både nationellt och i Växjö kommun. 

Lipskys teori om gatubyråkrati har använts för att begripliggöra det som har framkommit 

genom intervjuer och dokumentanalys. Teorin visar sig användbar för att förklara tendenser 

hos samhällsorientering som etableringsinsats. Av de fem kännetecken Lipsky identifierar hos 

en gatubyråkrati går det i samhällsorienteringen att se tecken av fyra: resurserna är 

otillräckliga i förhållande till arbetsuppgifterna, målen för verksamheterna är vaga och står i 

konflikt med varandra, måluppfyllelse är omöjlig att mäta, och klienterna är ofrivilliga samt 

tillhör inte gatubyråkraternas referensgrupp.   

Trots att samhällsorientering för nyanlända har varit reglerad i lag och förordning i sju år visar 

studien att insatsen inte lever upp till styrdokumentens anvisningar. På flera håll i landet är 

väntetiderna långa, och på andra håll saknas insatsen. Det finns också en stor diskrepans 

mellan antalet personer som befinner sig i etableringsfasen och personer som tar del av 

aktiviteten samhällsorientering. Växjö kommun är representativ i förhållande till andra delar 

av landet och uppvisar samma svårigheter i organiseringen av insatsen. 

Studien visar att arbetet med flyktingar och invandrare ännu är i rörelse, och till viss del står 

inför samma dilemman som för femtio år sedan (Sarstrand Marekovic, 2011:289). Medan 

vissa frågetecken med tiden har rätats ut försöker ansvariga aktörer alltjämt reda ut hur 

etableringsinsatsen ska organiseras. De största utmaningarna handlar om att få till stånd en 

samverkan mellan inblandade aktörer för att verksamheten ska kunna fungera effektivt och 

ändamålsenligt. Det finns en uppenbar konflikt i det faktum att etableringsinsatser dröjer eller 

uteblir, eftersom deras syfte är att få till stånd en snabb integrering av nyanlända på 

arbetsmarknaden och i samhällslivet. Misslyckade etableringsinsatser får konsekvenser både 

för de enskilda och för hela samhället.  

Det finns flera intressanta spår som uppkommit under studien, vilka förtjänar att utredas 

utförligare i vidare studier. Särskilt mötet mellan gatubyråkrater och flykting- eller 

invandrarklienter är spännande ur ett forskningsperspektiv eftersom det finns tecken på att 

mötet påverkas av maktstrukturer, stereotypa föreställningar och ett skadligt 

omsorgsperspektiv vilket riskerar att påverka etableringsprocessen på ett negativt sätt 

(Sarstrand Marekovic, 2011:294–295, Grip, 2010:153, Schierenbeck, 2003:211–212, Lipsky, 
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2010:6, 9, 54–55). Ur studien har det också framkommit en diskrepans mellan nationella 

styrdokument och lokal implementering i etableringsarbetet vilket är ett område som är 

outforskat och angeläget med bakgrund av senare års omfattande flyktingströmmar och 

kommande års integrationsutmaning.    
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Bilaga 1 

Intervjuguide, samhällskommunikatör 

1. Inledning 

- Samhällskommunikatörens bakgrund? 

- Hur länge har du arbetat som samhällskommunikatör?  

2. Om samhällsorienteringen i Växjö 

- Var äger samhällsorienteringen rum? 

- Vilka grupper finns? Hur många grupper? 

- När är kursstart/kursavslut för grupperna? 

- På vilket språk ges samhällsorienteringen? 

- Respons från deltagare? 

- Hur fungerar arbetet? 

- Positivt/negativt i arbetet? 

- Förbättringsområden? 

3. Om samhällsorienteringen tidigare  

- Hur bedrevs samhällsorienteringen tidigare? (Från 2010 till idag) 

- Vilka yrkesgrupper/samhällskommunikatörer har arbetat med samhällsorientering?  

- Vem har varit ansvarig/samordnat samhällsorienteringen? 

4. Om samhällsorienteringen som gatubyråkrati 

- Om flera resurser fanns, vad skulle prioriteras? 

- Hur stor är efterfrågan på samhällsorientering?  

- Hur upplevs deltagarnas frivillighet/ofrivillighet att delta? Hur påverkar det 

samhällsorienteringen? 

- Vilka är målen med samhällsorienteringen? 

- Vad anser du om målen?  

- Är målen tydliga?  

- Går det att mäta huruvida målen uppfylls? Uppfylls målen? 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide, deltagare i Korta vägen 

1. Inledning 

- Berätta om dig själv 

- Ålder  

- Ankomst till Sverige, när och var? 

- Från vilket land? 

- Språk 

- Utbildning 

 2. Etableringen i Sverige 

- Hur gick etableringsprocessen till? 

- Var i Sverige genomfördes etableringsinsatserna? 

- Upprättades en etableringsplan? Hur såg etableringsplanen ut?  

- Fick du erbjudande om samhällsorientering?  

- Fick du information om rätten till samhällsorientering?  

- Gick du SFI? 

3. Gatubyråkrati 

- Hur upplevde du mötet med myndighetspersonerna på arbetsförmedlingen? 

- Hur upplevde du mötet med lärarna på SFI?  

4. Samhällsorientering 

- Har du hört om samhällsorientering för nyanlända tidigare?  

- Skulle du ha varit intresserad av att gå en kurs i samhällsorientering, nu eller vid ankomsten?  

- Tycker du att det finns ett behov av samhällsorientering för nyanlända? 

- Hur har du fått kunskap om hur det svenska samhället fungerar? 


