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Abstract 

The civil society is considered an important component of a democratic system 

and is supported by political advocates. During the 2015 migrant crisis the 

voluntary sector, as part of the civil society, played an important role shouldering 

a lot of responsibility for the arrival of refugees. This led to criticisms aimed 

towards the public sector and it’s absence in regard to the same situation. The 

purpose of this essay is to investigate and explain the political paradox created in 

connection with the migrant crisis of 2015. Using the ”perspective of 

responsibility” as a starting-point this essay will look at the public sector’s- and 

respectively the civil society’s actions during the crisis as a benchmark. This 

essay will use the method known as case study, through a qualitative text analysis 

as a base. The different sectors and their respective relationships to the 

perspective of responsibility will be discussed through three separate ways in 

which Robert Putnams theory on social capital & citizenship, and Henrik 

Berggren & Lars Trägårdhs theory on the Swedish state individualism will be 

discussed. Using these two separate theories together with the perspective of 

responsibility as a foundation, the study will illustrate the problematic aspects of 

civil society partly bearing the responsibilities of the public sector’s areas of 

responsibility during the fall of 2015. This essay found that some of the negative 

criticism pointed at the public sector was misguided during the fall 2015. 
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1. Introduktion 

Det civila samhället definieras som en arena skild från statens kontroll där individer på 

eget bevåg organiserar sig och formar sociala sammanhang. Detta kan exempelvis 

innefatta organisationer, föreningsliv och trossamfund . För att skapa ett stabilt och 1

välfungerande demokratiskt samhälle är det vitalt för det civila samhället att verka 

utanför statens kontroll. Som ett exempel kan det civila samhället agera, som röstbärare 

och opinionsbildare utan statlig inblandning, samtidigt som föreningsliv och 

organisationer till viss del stöttas av offentliga medel. Begreppet ”det civila samhället” 

benämns ibland som den tredje sektorn då den står utanför den offentliga sektorn 

(staten) samt den privata sektorn (marknaden) . 2

Det kan dock te sig något problematiskt att definiera den offentliga sektorns, samt det 

civila samhällets, ansvarsområden och uppgifter eftersom de ibland kan överlappa, och 

inskränka på varandra. Häri kan det uppstå konflikt mellan de båda sektorerna. Ett 

exempel på detta är problematiken som uppkom under flyktingkrisen 2015, då det civila 

samhället, till viss del, kom att överta den offentliga sektorns uppgifter, vilket frivilliga 

organisationer och volontärer också hyllades för. Samtidigt kom den svenska regeringen 

att kritiseras för dess bristande beredskap, oklara riktlinjer och fördröjda beslut. I och 

med detta uppmärksammades frågan om ansvar i en krissituation. Den svenska 

krisberedskapen belyser vikten av att i samband med att en samhällskris uppstår, utgå 

från ansvarsperspektivet. Innebörden av detta är att de ansvarsuppgifter verksamheter 

innehar i ”normala förhållanden” ska kvarstå i de fall en nationell kris uppstår. Det som 

blev tydligt i samband med flyktingkrisen var att krisberedskapens ansvarsprincip 

förflyttades mellan samhällets verksamheter, och det civila samhället kom att överta en 

stor del av det ansvar som förväntades av den offentliga sektorn. Det här kom också att 

innebära problem för såväl det civila samhället som den offentliga makten, då de båda 

sektorerna kom att försvåra den andres arbete. Just problematiken gällande denna 

förskjutning av ansvar är det som kommer att ligga till grund för denna studie.   

 Regeringskansliet, Civila Samhället1

 Civsam, Begreppet Civilsamhälle, 20142
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1.2 Problemdiskussion 

I samband med flyktingkrisen hösten 2015, kritiserades den svenska staten och 

myndigheterna för bristande hantering av de flyktingar som hade lyckats ta sig till 

Sverige. Med en bristande krishantering, och frånvaron av klara riktlinjer, i en situation 

som varken Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), eller 

Migrationsverket, hade kunnat förutse blev flyktingkrisen i Sverige ett stort problem.  

Migrationsministern, Morgan Johansson, beskrev i en intervju för Sveriges Radio, 

hösten 2015 som en av de svåraste perioderna för svenskt flyktingmottagande i modern 

tid . I oktober fastställdes det dessutom att Sverige tagit emot fler flyktingar än vad 3

landet någonsin tidigare gjort. Samtidigt hyllades det civila samhällets agerande, då 

frivilligorganisationer och volontärer slöt upp, på tåg- och busstationer runt om i landet, 

för att ta emot nyanlända.  

Trots att det civila samhället under hösten 2015 prisades för sina insatser uppstod det 

problem även i denna samhällssektor, när frivilligorganisationer och volontärer åtog sig 

den offentliga maktens uppgifter. Sydsvenskan rapporterade exempelvis om att det 

utbröt konflikter mellan olika frivilligorganisationer som på Malmö central hade skilda 

uppfattningar om hur mottagandet på bästa sätt skulle utföras . Kerstin Larsson från 4

Röda Korset var på plats och vittnade om svårigheterna för de nyanlända att uppfatta 

den då ansträngda situationen. ”Det måste ha varit svårt för flyktingarna att förstå vad 

det var vi bråkade om. Vem som skulle köpa biljetter och mat och vem som inte skulle 

det. Och det fanns enskilda som utnyttjade systemet för egen vinning” . På detta sätt 5

vittnar flyktingkrisen om att det kan uppkomma problem då det civila samhället på eget 

bevåg handlar i samband med en krissituation. Då det civila samhället, genom 

frivilligorganisationer och volontärer valde att rycka in och ta över en del av de 

uppgifter som egentligen är ålagt regeringen och den offentliga makten, kom detta i 

förlängningen att skapa ytterligare problem.   

 Sveriges Radio, 20163

 Jens Mikkelsen, 20164

 ibid. 20165
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Denna problematik, där det civila samhället till viss del övertar den offentliga sektorns 

ansvar, ”stör” den ordning som den svenska välfärdssystemet till stor del bygger på, där 

en fungerande välfärd bottnar i en stark statsmakt . Den svenska välfärdspolitiken 6

grundas i den socialpolitik som under åren vuxit fram från folkhemmets Sverige till 

idag, där staten bland annat verkar för att lösa, samt hindra sociala problem . Därav 7

borde inte det civila samhället agera, utan istället visa tilltro till den statsmakt som 

ytterst bär ansvaret för att det svenska samhället ska fungera. Utifrån denna tanke 

kommer studien också behandla, hur den offentliga sektorn under hösten 2015 fick 

motta viss missriktad kritik, och även ifrågasätta det civila samhällets agerande.  

1.3 Syfte och Frågeställningar  

Det civila samhället kom under flyktingkrisen att upplevas som en bärande del i det 

svenska flyktingmottagandet, medan den offentliga sektorns bristande 

handlingsförmåga kom att bli kritiskt ifrågasatt. Det civila samhällets obundenhet till 

den offentliga makten är viktig i ett demokratiskt samhälle, och möjliggör för 

medborgare att inom sociala sammanslutningar verka utanför statens kontroll. Således 

är såväl politiker som teoretiker eniga om att det civila samhället ska hållas starkt, samt 

att det ska verka på eget bevåg. Syftet med denna rapport är därför att undersöka den 

problematik som uppkommer i det fall som det civila samhället väljer att till viss del 

själva överta den offentliga maktens ansvarsområden i en krissituation, samt den 

problematik som uppstår i och med detta. Utifrån det så kallades ”ansvarsperspektivet” 

syftar denna rapport till att redogöra för just detta. På så sätt finns det häri en 

förhoppning om att kunna utvärdera statens och det civila samhällets ansvarstagande i 

samband med flyktingkrisen 2015. Målet med denna studie blir därför att; 

- Förklara den paradox som uppstod när ansvarsperspektivet förflyttades från den 

offentliga makten till det civila samhället under flyktingkrisen hösten 2015. 

 Berggren & Trägårdh s. 36 20066

 Nationalencyklopedin, 20177
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För att på bästa sätt genomföra denna rapport, kommer följande underliggande frågor att 

verka som riktlinjer under arbetets gång; 

- Hur hanterade den offentliga sektorn, såväl som det civila samhället,  

ansvarsperspektivet i samband med flyktingkrisen 2015? 

- Varför blir detta problematiskt utifrån ansvarsperspektivet? 

1.4 Bakgrund  

1.4.1 Ansvarsperspektivet  

Den svenska krisberedskapen belyser vikten av samverkan mellan kommuner, 

myndigheter, företag och organisationer. Grunden för ett välfungerande samarbete 

mellan respektive sektorer bygger till stor del på vad som kallas för ”de tre 

grundprinciperna”; närhetsprincipen, likhetsprincipen och ansvarsprincipen . 8

Närhetsprincipen syftar till att krishantering ska ske där en kris eller olycka inträffat, 

samt hanteras av den berörda kommunen och vid eventuellt behov, berörda landsting. 

Vidare syftar likhetsprincipen till att en verksamhet i samband med en kris ska verka på 

samma sätt som den gör under ”normala” förhållanden. Slutligen innebär 

ansvarsprincipen att de verksamheter som ansvarar för en viss instans i ”vanliga fall” 

även ska ansvara för samma instans i samband med en kris eller olycka . År 2007 9

publicerades en granskning från Statens offentliga utredningar (SOU) där det framgår 

att; ”En striktare tillämpning av ansvarsprincipen innebär emellertid inte att behovet av 

samverkan mellan de olika sektorernas ansvariga myndigheterna minskar. Däremot blir 

det tydligt hur ansvaret dem emellan fördelas” . Således kommer ansvarsperspektivet 10

ligga till grund för denna studie och på så sätt förklara problematiken i den paradox som 

uppstod mellan det civila samhället och den offentliga makten hösten 2015. 

 Anna Nyman, 20178

 Krisinformation, Krishanteringens Grunder, 20179

 SOU 2007:03110
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1.4.2 Riksrevisionens tidslinje 

Följande material är insamlat från Riksrevisionens utredning ”Lärdomar av 

flyktingkrisen 2015 - Bilaga 2”, där Regeringens agerande under flyktingkrisen 

presenteras vecka för vecka. I studien kommer denna sammanställning avgränsas till 

oktober månad 2015, för att på så sätt redogöra för den offentliga sektorns agerande 

under flyktingkrisens mest påfrestande månad. Denna tidslinje sammanfattas för att på 

ett inledande stadie klarlägga regeringens och statens agerande, i samband med 

flyktingkrisen 2015. Med hjälp av denna bakgrund kommer det på så sätt bli möjligt att, 

på ett övergripande plan, se vad den offentliga sektorn faktiskt gjorde. 

- Första veckan - 28/9- 4/10: 

Måndagen den 28 september hålls flera möten mellan representanter för regeringen och 

det civila samhället . Frågor och osäkerhet gällande boendefrågor ses nu som det 11

största problemet. Därför förbereder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) en genomgång av potentiella möjligheter för statliga myndigheter att bidra med 

boenden genom statliga upphandlingar.  

MSB blev i mitten av oktober, på regeringens inrådan, ansvarig för att sammanställa 

information och riktlinjer för det fortsatta krisarbetet. MSB rapporterar den 30 

september att myndigheterna än så länge har möjlighet att hantera det aktuella antalet 

asylsökande, men att det inledande arbetet för att på sikt kunna hantera den kritiska 

situationen bör inledas. Den 1 september fastställs det att det nu inte finns fler 

förläggningsplatser att bistå Migrationsverket med; utan att det skulle påverka andra 

myndigheter och verksamheter. 

- Andra veckan - 5/10–11/10: 

Andra veckan i oktober tar Sverige emot 9 362 flyktingar, vilket är fler än någonsin 

förr . Tisdagen den 6 oktober begär MSB att kartläggning, och bedömning, av 12

länsstyrelsernas möjligheter att hantera den rådande flyktingsituationen ska insamlas.  

 Robert Boije m.fl. s. 5. 201711

 ibid. s. 6 12
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Den 7 oktober stärker Malmö stad krisläget till en, 2:a på en 3-gradig skala vilket gör att 

läget nu ses som ”allvarligt”. Följaktligen håller regeringen en presskonferens den 9 

oktober där situationen benämns som ”den svåraste flyktingsituationen i modern tid” . 13

Trycket blir extra stort i Skåne, Västra Götaland samt Stockholm vilket resulterar i 

svårigheter med att hantera den stora tillströmningen av flyktingar inom storstäderna.  

I region Syd, som innefattar Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län, tvingas 

polisen att använda 10-15 procent av sin kapacitet för att få kontroll på den rådande 

krisen, vilket resulterar i att andra uppgifter inom verksamheten åsidosätts. 

Migrationsverket tvingas dessutom att använda sig av alternativa evakueringsplatser för 

att inkvartera de nyanlända, vilket leder till att sporthallar och allmänna lokaler tas till 

förfogande då boendeplatserna börjar ta slut .      14

- Tredje veckan - 12/10-18/10: 

Under denna vecka framkommer det att samtliga län anser att de befintliga regelverken 

för asylmottagandet påvisar stora utmaningar. Dessutom finns det nu en önskan från 

länsstyrelserna att från regeringens håll tydliggöra en nationell riktning gällande hur 

flyktingsituationen bör hanteras. Den 16 oktober uttalar Socialstyrelsen att trots att flera 

av landstingen är ansträngda inom många områden, exempelvis vad det gäller 

möjligheten att utföra hälsoundersökningar, så fungerar ändå verksamheter på ett bra 

sätt .   15

- Fjärde veckan - 19/10-25/10: 

Den 20 oktober får Regeringen in MSB:s nationella rapport på den aktuella lägesbilden 

av Sveriges flyktingsituation. MSB klargör då att, förutom i Stockholm, Göteborg och 

Malmö, riskerar nu även Trelleborg att inte kunna ta emot ensamkommande flyktingar 

(särkilt barn) på bästa sätt .  16

 Robert Boije m.fl. s. 6. 201713

 Kudo, Per. 2015.14

 Robert Boije m.fl. s. 7. 201715

 ibid. s. 7 16
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Som ett resultat av detta anser MSB att dessa kommuner på så kort tid som möjligt 

måste avlastas i deras verksamhet för att inte hela mottagningssystemet ska kollapsa. 

Vidare rapporterar länsstyrelserna om att boendefrågan inom kommunerna utgör stora 

problem, och tillsammans med sjukvård och socialtjänst utgör detta ett reellt hot för 

upprätthållandet av ett fungerande mottagningssystem . Samtidigt arbetar 17

Regeringskansliet för att samla in information om det aktuella läget gällande hur 

verksamheter inom stat, kommun och landsting bör agera, samt hur de kan komma att 

påverkas om det höga antalet flyktingar inte minskar. I mitten av oktober fastställs det 

dessutom att om flödet av de nyanlända inte avtar så kommer de estimerade 

boendeplatserna för flyktingar ta slut i november . Migrationsverket påvisar dessutom 18

att utan någon form av ekonomisk hjälp kommer de inte ha någon möjlighet att ta emot 

den kvoten flyktingar som beräknas anlända till Sverige . 19

Den 23 oktober presenteras en överenskommelse mellan regeringen och alliansen där 

målet för att inrätta ett avtal om speciella insatser gällande flyktingsituationen nås. Som 

resultat inrättades en ny huvudregel för asylsökande, och från och med nu är det 

tillfälliga uppehållstillstånden giltigt i tre år .   20

- Femte veckan - 26/10 - 1/11: 

Regeringskansliet väljer nu att se över sin verksamhet för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt verka för en långsiktig plan gällande hanteringen av flyktingfrågor. MSB lämnar 

den 27 oktober in en uppgraderad lägesrapport där det framkommer att det trots nya 

nationella åtgärder, kvarstår prövningar i upprätthållandet av människors välmående, 

såväl som för samhällets funktionalitet . 21

 Robert Boije m.fl. s. 7.  201717

 ibid. s. 718

 ibid. s. 819

 ibid. s. 1120

 ibid.s. 921
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2. Teoretiska perspektiv  

De teoretiska perspektiven i studien kommer ta fasta på Robert Putnams idé om socialt 

kapital, vilket kan ses som ett bärande begrepp i det svenska välfärdssamhället. Sedan 

kommer också Henrik Berggren och Lars Trägårdhs teori om svensk statsindividualism 

ligga till grund för undersökningen, då den uppfattar det svenska välfärdssamhället som 

ett unikt fall. Dessa två teorier används i studien för att på två olika sätt förstå den 

offentliga maktens- samt det civila samhällets agerande, i samband med flyktingkrisen 

2015. Robert Putnams teori kommer att användas i studien för att förankra idén om hur 

socialt kapital förenar medborgare, och på så sätt också utgör två viktiga fundament för 

ett välfungerande civilsamhälle. Vidare kommer Berggren och Trägårdhs syn på den 

svenska statsindividualism senare ligga till grund för att undersöka problematiken i att 

det civila samhället (genom frivilligorganisationer och volontärer) till viss del tog över 

en del av den offentliga sektorns ansvarsområde i samband med flyktingkrisen 2015.  

2.1 Robert Putnam, Den fungerande Demokratin  

Den välkända statsvetaren Robert Putnam publicerade 1993 ett av sina största verk - 

Den fungerande demokratin. I studien undersökte han hur den decentralisering som 

skedde i Italien mellan åren 1950-1970 kom att påverka den demokratiska processen i 

landets regioner . Putnam undersöker effekterna av den decentralisering som skedde i 22

de nordliga och sydliga regionerna, för att bringa klarhet i varför den politiska 

utvecklingen, från centralstyrning till regionstyrning, fungerade bättre i de nordliga 

delarna än i de sydliga. I Den fungerande demokratin presenteras inledningsvis det som 

Putnam belyser som ”den centrala frågan” som ligger till grund för hans undersökning, 

vilket är följande; 

- Vilka är förutsättningarna för att man ska kunna skapa starka, effektiva, representativa 

institutioner som svarar mot medborgarnas behov ?     23

 Robert Putnam, 2011, s. 1922

 ibid. s. 9723
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För att ge svar till denna fråga fortsätter Putnam med att fokusera på det han anser vara 

två olika möjligheter till att skapa välfungerande institutioner - socioekonomisk 

modernitet och medborgargemenskap . Den förstnämnda belyser den industriella 24

revolutionen i väst som en bärande faktor för ett välfungerande demokratiskt system, då 

levnadsstandarden i och med detta kom att förbättras avsevärt, samt förändra 

klasstrukturer och stärka ekonomin . Putnam menar att just den socioekonomiska 25

aspekt är något som politiska sociologer sedan länge hävdat har en stark koppling till ett 

välfungerande demokratiskt system . Det medborgerliga engagemanget som studeras  26

som den andra bärande faktorn i ett välfungerande demokratiskt system, förklaras som 

att medborgare frivilligt engagerar sig i samhällets angelägenheter. Politisk jämlikhet, 

solidaritet och förtroende, samt samarbete är begrepp som underbygger och förstärker 

teorin om det medborgerliga engagemanget. Individer ska på så sätt agera tillsammans 

som jämlikar och utan att en hierarkisk ordning infinner sig . Utifrån denna idé 27

gällande de positiva effekterna av ”medborgaranda” utvecklas senare teorin om 

Putnams sociala kapital.     

Vad som främst utmärker socialt kapital är dess utgångspunkt i mjuka värden, 

mellanmänskliga relationer, och medborgaranda. Putnam själv definierar socialt kapital 

på följande sätt; ”Med socialt kapital menar vi här inslag i samhällsorganisationen, till 

exempel förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten 

genom att underlätta samordnade operationer” . Således ansåg Putnam att det sociala 28

kapitalet hade lagt grunden för människor att forma sociala sammanhang och engagera 

sig i samhället, vilket utgjorde en viktig del i det välfungerande demokratiska systemet i 

norra Italien. Dessutom pekar han på hur ett rikt socialt kapital genererar tillit och 

förtroende och leder till en starkare grund för människor att spontant samarbeta och 

verka för en förbättrad samhällsstruktur . 29

 Robert Putnam, 2011, s. 10524

 ibid. s.10525

 ibid. s. 9826

 ibid. s. 10327

 ibid. s. 18828

 ibid. s. 18829
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2.2 Henrik Berggren och Lars Trägårdh, Statsindividualism  

I boken Är svensken människa? redogör Berggren och Trägårdh för den samhällsteori 

som de kallar för statsindividualism. Denna teori tar fasta på den svenska välfärdsstaten 

som ett ”unikt fall” där en stark stat verkar sida vid sida av en stark medborgerlig 

individualism . Mer precist definierar författarna den svenska statsindividualismen som 30

en allians mellan den svenska staten och medborgaren, där både staten och individen 

har rättigheter och skyldigheter gentemot den andra . Således kan detta exempelvis ta 31

sig uttryck för individen i olika former av bidrag - såsom studiestöd, barnbidrag och 

socialförsäkringar, vilket förstärker alliansen mellan stat och individ då det skapas ett 

ömsesidigt beroende .  32

Vidare ses Sverige också som ett unikt fall då landet har lyckats bibehålla en stark stat, 

utan att inkräkta på de svenska medborgarnas rättigheter, eller för den delen omvandlats 

till en totalitär stat. Författarna framför att den svenska staten, som aktör för 

medborgarnas välbefinnande, uppfattas som en självklarhet inom Sveriges 

välfärdspolitik . Historiskt sätt beror detta till stor del på den medborgerliga tilltro 33

svensken har för staten och dess organisation. Det här tar sig uttryck i den socialpolitik 

som tidigare benämnts som det svenska ”folkhemmet”. Innebörden av detta var att 

välfärden byggts upp som ett folkhem där gemenskap och solidaritet ses som 

nyckelbegrepp . Berggren och Trägårdh menar att det svenska välfärdssystemet, med 34

rötter i det traditionella folkhemmet, vittnar om att det svenska samhället lyckats 

utveckla ett starkt välfärdssystem, vilande på institutionella lösningar .  35

Författarna hävdar även att den starka staten i samklang med individen lyckats skapa ett 

system som är förenligt med såväl den offentliga makten som den enskilde individen.  

 Berggren & Trägårdh, 2006 s. 3230

 ibid. s. 3331

 ibid. s. 7232

 ibid. s. 16633

 ibid. s. 23334

 ibid. s. 23235
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Den svenska välfärdspolitiken bottnar enligt statsindividualismen i att stat och individ 

utgör en allians gentemot familjen och övriga former av ”beroenderelationer”. 

Beroenderelationer används här av Berggren och Trägårdh för att benämna de relationer 

i vilken en, eller flera parter, är beroende av varandra - såsom i relation till föräldrar, 

partner eller till organisationer och föreningar .  36

Trots att statsindividuallismen inte tror på vikten av dessa beroenderelationer så 

uppfattas Berggren och Trägårdh ändå som förespråkare av ett starkt civilsamhälle, då 

denna ligger till grund för idén om institutionalisering i den svenska modellen. Det som 

de däremot motsätter sig, är att representanter från denna tredje sektor ”rycker in” och 

tar över statens ansvarsområden, framförallt under en samhällskris. Detta beror främst 

på att statsindividualismen pekar på den svenska välfärdsmodellen som ett förtroende 

mellan stat och individ, där en stark stat ”löser” de problem som uppstår. Med hjälp av 

att förtydliga detta framkommer det på så sätt att teorin motsätter sig att det civila 

samhället under flyktingkrisen 2015 till viss del tog över den offentliga sektorns ansvar.  

2.3 Teoriernas operationalisering   

I följande stycke kommer tillämpningen av de teoretiska perspektiven att presenteras, 

för att på så sätt tydliggöra deras relevans i studien, samt hur de kommer att ligga till 

grund för analysen och diskussionen senare i rapporten. De båda teoriernas syn på 

medlen för att skapa ett fungerande samhälle skiljer sig; då Putnam belyser vikten av 

institutionalisering och socialt kapital, medan Berggren och Trägårdh fokuserar på 

relationen mellan stat och medborgare. De olika teorierna har således en skild 

samhällssyn , men inte helt olika syn på det civila samhället.  

Med hjälp av de båda teorierna kommer förflyttandet av ansvarsperspektivet under 

flyktingkrisen att kunna förklaras som en paradox. Då de båda teorierna förespråkar det 

civila samhället, samt institutionalisering, fast på olika sätt, blir det på så sätt möjligt att 

finna olika förklaringar, och förståelse för den offentliga maktens och det civila 

samhällets agerande under hösten 2015. 

 Berggren & Trägårdh, 2006 s. 11236
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Det sociala kapitalet ligger enligt Putnam till grund för att människor frivilligt sluter sig 

samman, och gemensamt skapar sociala sammanhang. På så sätt används denna teori för 

att betona vikten av det sociala kapitalet samt medborgarandan, för att klargöra hur 

dessa kan ligga till grund för det civila samhällets agerande under flyktingkrisen 2015. I 

ljuset av Putnams teori gällande såväl socialt kapital, mellanmänskliga relationer, samt 

samhällsengagemang, kan det civila samhällets kärna utrönas från dessa tre. Utifrån 

dessa tre faktorer blir det möjligt att förstå på vilka grunder det civila samhället valde att 

ingripa i samband med flyktingkrisen 2015. Utifrån idén om Putnams teorier är det 

dessutom föga förvånande att det civila samhället snabbt mobiliserade sig och agerade 

hösten 2015.   

Berggren och Trägårdhs teori om den svenska statsindividualismen kommer användas 

för att undersöka ansvarsperspektivet utifrån tanken om det svenska välfärdssamhället. 

Utifrån idén om en fungerande allians mellan stat och individ skapas en relation dessa 

två emellan som föregår de relationer som existerar mellan exempelvis individ - familj 

och individ - marknad. Utifrån statsindividualismen kommer statens och individens roll 

att ligga till grund för att studera ansvarsperspektivet utifrån en motsatt syn än Putnams. 

Istället för att undersöka ansvarsperspektivet under flyktingkrisen 2015 utifrån en teori 

som vilar på mellanmänskliga relationer, kommer statsindividualismen bidra med en 

motsatt syn än den som Putnam presenterar. På så sätt finns det en förhoppning om att 

med hjälp av de två teoretiska perspektiven undersöka, och förklara, den politiska 

paradox som uppstod under flyktingkrisen 2015. 
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3. Metod 

I nästkommande avsnitt kommer studiens metod att behandlas för att på så sätt 

motiveras och granskas. Målet är att på ett övergripande plan redogöra för metodens 

styrkor utifrån val av frågeformulering och det empiriska materialet. Denna uppsats 

kommer att grundas i en kvalitativ textanalys där ansvarsfrågan i flyktingkrisen 2015 

kommer att förklaras med hjälp av den insamlade empirin. Dessutom, då huvudfrågan 

fokuserar på att förklara problematiken gällande förflyttandet av ansvar utifrån 

ansvarsperspektivet i samband med krisen 2015, blir studien av förklarande karaktär. På 

detta sätt blir det möjligt att  beskriva, och förklara den paradox som uppkommer då det 

civila samhället på eget bevåg tog över den offentliga sektorns uppgifter under hösten 

2015. Det empiriska materialet kommer sedan att presenteras som en fallstudie. 

3.1 Textanalys och Fallstudie   

Denna studie kommer som tidigare nämnt bygga på en empirisk kvalitativ textanalys. 

Med hjälp av statliga rapporter och utredningar, såväl som en viss del tidningsartiklar, 

kommer texterna först och främst att analyseras och kritiskt granskas för att sedan ligga 

till grund för studien. I det fall en undersökning strävar efter att förklara något är det 

viktigt att benämna hur denna förklaring förankras i teorin. För att få en bättre förståelse 

för hur metoden kommer användas utgår jag från studiens huvudfråga gällande huruvida 

ansvarsfrågan kom att förflyttas från den offentliga sektorn till det civila samhället 

under flyktingkrisen hösten 2015. Således behövs vad som i Metodpraktikan benämns 

som ”förklaringsfaktorer”  för att kunna redogöra för den offentliga sektorns 37

ansvarstagande i förhållande till det civila samhällets under flyktingkrisen. Dessa 

förklaringsfaktorer kommer i analys och diskussionsdelen att förklaras utifrån tre olika 

modeller. Vilka kommer ligga till grund för att undersöka den politiska paradoxen i att 

det civila samhället, till viss del, tog över den offentliga sektorns ansvar under 

flyktingkrisen 2015.   

 Esaiasson m.fl. s. 212. 201237
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Vidare finns det enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud, inom den 

förklarande studien tre olika sätt att förhålla sig till en teori; teoriprövande, 

teorikonsumerande och teoriutvecklande . Eftersom denna studie utgår från två redan 38

förbestämda teorier, utan någon strävan i att utveckla eller förbättra nya, ses denna 

undersökning som en teorikonsumerande studie . Vidare påpekar samma författare att i 39

de fall en studie ämnar att använda en teorikonsumerande studie bör man utgå från att 

undersöka ett enskilt fall, vilket gör att denna metod passar bra i studien. Med hjälp av 

de presenterande teoretiska perspektiven samt förklaringsfaktorer kommer metoden i 

detta avseende på så sätt att verka som en teorikonsumerande fallstudie . Vidare 40

kommer studien dessutom att ta fasta på det som författarna nämner som en avvikelse, 

eller en paradox, vilket häri används för att förklara motsägelsen i att det civila 

samhället, till viss del, tog över en del av den offentliga sektorns ansvar under hösten 

2015.  

3.2 Empiriskt Material   

Då studien utgår från en kvalitativ textanalys där textmaterial utgör grunden i denna 

studie, och där målet är att undersöka det civila samhällets och den offentliga sektorns 

ansvarstagande flyktingkrisen 2015, kommer statliga rapporter och utredningar 

huvudsakligen användas i undersökningen. På så sätt blir det möjligt att, med hjälp av 

en kvalitativ textanalys, besvara studiens underliggande frågor för att förklara 

paradoxen i ansvarsperspektivet i förhållande till det civila samhället och den offentliga 

sektorns agerande under flyktingkrisen. De rapporter och utvärderingar som det 

empiriska materialet främst utgår ifrån är: Riskrevisionens rapport - Lärdomar av 

flyktingkrisen hösten 2015, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 

(MUCF) utredning - Flyktingmottagande - Det civila samhällets roll och villkor, samt 

artiklar och uttalande från representanter i det civila samhället som arbetade ”på fältet” 

under hösten 2015.  

 Esaiasson m.fl. s.37, 201238

 ibid. s.3839

 ibid. s.109.40
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Rapporterna och utredningarna kommer att användas för att klargöra hur den offentliga 

sektorn, såväl som det civila samhället agerade under flyktingkrisen 2015. 

Tillämpningen av tidningsartiklar kan ibland te sig problematiskt då de kan brista i 

vetenskaplig relevans, och därför är det av betydelse att betona det kritiska 

förhållningssätt som krävs då dessa texter analyseras. 

3.4 Avgränsningar  

I det inledande stadiet av denna studie fanns det en förhoppning om att genom semi-

strukturerade intervjuer samla in material från den offentliga sektorn såväl som från 

representanter inom det civila samhället. Tanken var att på så sätt bygga studien kring 

de två sektorernas egna uppfattning om hur ansvarsfrågan hade hanterats i samband 

med flyktingkrisen 2015. Dock framkom det ganska tidigt, att på grund av tidsbrist 

såväl som klara riktlinjer för utformningen av denna metod, att en fallstudie utifrån de 

redan existerande materialet som fanns att tillgå var ett bra alternativ. På detta sätt finns 

det som tidigare nämnt en medvetenhet om vikten av att kritiskt granska de texter som 

används i studien, vilket har genomsyrat analysen av den valda empirin.   

Dessutom togs beslutet om att avgränsa studien till två samhällssektorer - den offentliga 

och det civila samhället (den tredje) för att kunna fokusera på de två ”huvudaktörernas” 

agerande under flyktingkrisen. Därav är det inte sagt att den privata sektorn - 

marknaden - i liknande sammanhang hade varit intressant att undersöka, men utifrån 

studiens syfte och frågeformulering valdes denna sektor medvetet bort.  
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4. Empirisk Genomgång  

På Regeringskansliets hemsida presenteras hur de statliga myndigheterna i ”normala” 

fall verkar som regeringens förlängda arm, och där den offentliga sektorn agerar som 

folkets företrädare . I regeringens proposition En politik för det civila samhället 41

fastställs vikten av ett starkt civilsamhälle inom en fungerande demokrati. Regeringen 

konstaterar att de vill förbättra relationen till det civila samhället, för att på så sätt ”göra 

människor delaktiga, och bidra till samhällsutveckling och välfärd” . Det civila 42

samhället hänvisar enligt Regeringskansliet till en arena som ska verka vid sida av 

staten utan vare sig privat inblandning, eller inblandning från den fria marknaden. På så 

sätt bidrar ”den tredje sektorn” till att möjliggöra för individer att genom sociala 

sammanslutningar bilda organisationer, såväl som egna verksamheter, utanför statens 

kontroll . Utifrån ansvarsperspektivet fastställs härmed att det är den svenska staten 43

som i en krissituation, med hjälp av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB) samordnar och styr denna myndighet i deras övergripande arbete . Utifrån detta 44

kommer följande avsnitt presentera insamlat material som ligger till grund för att kunna  

studera hur den offentliga sektorn agerade i relation till ansvarsperspektivet, och i 

förhållande till det civila samhället, under flyktingkrisen 2015. Riskrevisionen 

fastställer i sin rapport att den offentliga sektorn till viss del brustit i att upprätthålla 

ansvarsprincipen internt, men hur den har verkat mellan den offentliga sektorn, och det 

civila samhället, står ännu oklart.          

4.1 Den offentliga sektorn 

Tidigare i rapporten presenterades MSB:s sammanställning av den offentliga sektorns 

agerande i samband med flyktingkrisen 2015 - med en avgränsning till oktober månad. 

Denna bakgrund verkar för att på ett tidigt stadie i studien presentera och redogöra för 

den offentliga maktens agerande under hösten 2015.  

 Regeringskansliet, Myndigheter , 201441

 Cecilia Malmström, 200942

 Regeringskansliet, Civila samhället43

 Regeringskansliet, Regeringskansliets Krishantering, 201444
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På så sätt finns det en förhoppning om att i denna del granska regeringens och de 

statliga myndigheterna agerande i förhållande till ansvarsperspektivet, samt till det 

civila samhället under krisen 2015. Till största del kommer Riksrevisionens 

granskningsrapport att granskas för att senare kunna analyseras utifrån de valda 

teorierna samt i förhållande till ansvarsperspektivet.  

   

I Riksrevisionens granskningsrapport Lärdomar av flyktingsituationen 2015 - Beredskap 

och hantering förtydligades hur ansvarsperspektivet bör ligga till grund för 

krishanteringen inom de samhälleliga sektorerna då en kris uppstår . Som tidigare 45

presenterat i rapporten innebär ansvarsperspektivet att de ansvarsområden som en 

verksamhet styr över i ”normala fall”, ska de även styra över i samband med en 

krissituation. Ur ett samhällsperspektiv handlar detta om att upprätthålla 

ansvarsperspektivet internt, såväl som externt, och på så sätt bör en verksamhets 

agerande i samband med en samhällskris inte ske på villkor av andra aktörer inom 

samhället . Riksrevisionens utredning, Lärdomar av flyktingsituationen 2015 - 46

Beredskap och hantering, fann att statliga myndigheter till viss del brustit i sin 

krisberedskap under hösten 2015, då de bland annat misslyckats med att registrera och 

ta emot flyktingar på ett tillförlitligt sätt . Dessutom brast myndigheterna i 47

upprätthållandet av tydliga direktiv och riktlinjer, såväl som i fall gällande socialtjänst 

frågor som hälso- och sjukvård. 

Problematiken gällande denna bristfälliga beredskap, behandlades i en interpellation 

ställd av Liberalernas Alan Widman till statsrådet, tillika inrikesministern, Anders 

Ygeman den 22 januari 2016.  

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 201545

 Boije, Berg & Widmalm, 2017, s. 2446

 ibid. s. 6647
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Widman framhåller hur han; ”…som boende i Malmö kunde under några veckor sent på 

hösten konstatera att det vistades över 1000 personer inne i en enda lokal… 

Migrationsverket ansåg att dessa människor befann sig i en väntsal, så därför fanns det 

inte tillgång till andra hygienutrymmen än toaletter med tvättfat. Man fick inte 

möjlighet att hämta utskrivna mediciner - antibiotika och annat - därför att det inte var 

tillåtet att lämna anläggningen” .   48

Widman efterfrågade då en intern utredning om regeringens agerande och hantering av 

flyktingkrisen 2015 för att belysa eventuella brister i samband med flyktingkrisen. Det 

Widman främst belyser är hur hösten 2015 kom att leda till en nationell kris då 

beredskapen inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Han pekar dessutom på att det i 

sin tur kom att leda till stora påfrestningar för statliga myndigheter, verksamheter i 

kommuner, samt organisationer inom det civila samhället . Således sammanställde 49

Riksrevisionen Lärdomar av flyktingsituationen 2015 - Beredskap och hantering. 

Vidare betonar Widman att Migrationsverket var tvungna att ta hjälp av andra 

verksamheter, vilket på så sätt kom att påverka verksamheternas ursprungliga arbete, 

resurser, samt personal under hösten 2015. Han belyser dessutom att migrationskrisen 

kom att skilja sig från andra moderna kriser på grund av det utdragna händelseförloppet, 

samt att det svenska samhället i så många led kom att bli påverkat på ett eller annat sätt. 

Här väljer han dessutom att förtydliga vikten av att berörda myndigheter under en 

samhällskris lyckas upprätthålla en fungerande verksamhet . Svenska Dagbladet 50

rapporterar den 18 december 2015 om att polisens verksamhet försvårats till följd av 

flyktingkrisen. SVD rapporterar om att ”den som anmält ett inbrott den senaste tiden får 

räkna med sämre chanser att brottet klaras upp eftersom polisen måste lägga stora 

resurser på flyktingmottagandet” .  51

 Widman, 201648

 ibid. 201649

 ibid. 201650

 Kudo, 201551
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Vad som också framkommer i Riksrevisionens rapport är att den offentliga sektorn 

(vilket i denna mening innefattar Migrationsverket, Länsstyrelserna, MSB och 

Regeringens beredskap) brustit i både krisberedskap, samt i de riskanalyser, som 

föregick den kraftiga flyktingtillströmningen . Dessutom belyser rapporten att 52

Migrationsverket i flera hänseenden inte har varit tillräckligt förberedda, eller 

tillräckligt anpassade, för att kunna hantera den komplexa och plötsliga flyktingkrisen . 53

Bortsett från otydliga direktiv inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård, kom 

boendefrågan att bli ett av de största problemen. Vilket blev extra tydligt under hösten 

då Migrationsverket i ett försök att få fram ca 50.000 tillfälliga boende istället 

resulterade i 200 tältplaster .  54

Migrationsverket presenterar de instanser som inom det svenska samhället ansvarar för 

mottagandet av nyanlända, där de belyser vikten av en fungerande samordning mellan 

nationella, regionala samt lokala krafter. Dessa krafter innefattar såväl kommuner, som 

polis och skola, vilka gemensamt ska verka för att den svenska migrationspolitiken ska 

fungera så effektivt som möjligt . Flyktingkrisen kom att innebära stora påfrestningar 55

för dessa instansers, och i en förlängning även det svenska samhällets, upprätthållande 

av en funktionsduglig infrastruktur, såväl som ett stabilt samhälle .   56

Vidare framhåller också Riksrevisionen att flera samhällsinstanser hade en förberedd 

organisation utifall en nationell kris skulle uppstå. Problemet var att denna 

krisorganisation många gånger inte var anpassad till flyktingkrisens omfattning och 

komplexitet . I de fall den offentliga sektorn brustit i beredskapen framhåller 57

Riksrevisionen att Migrationsverket under senare år arbetat för att utveckla och förbättra 

den interna verksamheten i de fall en krissituation uppstår.  

 Boije, Berg, Widmalm. 2017, s. 652

 ibid. s. 62 53

 ibid. s. 6954

 Krisinformation, 201655

 Sveriges Radio, 201556

 Boije, Berg, Widmalm. 2017, s. 6657
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Däremot hade inte Migrationsverket arbetat med att förbättra det externa samarbetet, 

och heller inte övat på att, gemensamt med andra instanser inom krisberedskapen, agera 

i de fall en kris uppstår . Vidare framkommer det också att vissa instanser hade olika 58

föreställningar gällande hur, och i vilken utsträckning, flyktingsituationen skulle 

behandlas som en kris. På detta sätt valde exempelvis olika Länsstyrelser att hantera 

situationen innanför verksamhetens ordinarie ramar, vilket i vissa fall försvårade 

samverkan mellan olika instanser och aktörer . Flera kommuner kom exempelvis att 59

Lex Sarah  anmäla sig själva, då de ansåg att de brast i hanterandet av 60

flyktingsituationen, samt att de inte längre klarade av att ”hantera situationen inom 

befintliga strukturer och reglerverk” .  61

4.2 Det civila samhället 

Följande material utgår främst från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhälles - 

frågor (MUCF) utvärdering; Flyktingmottagandet - det civila samhällets roll och villkor, 

där det civila samhällets agerande under flyktingkrisen 2015 granskas för att undersöka  

såväl negativa som positiva inslag i agerandet under denna kris. Rapporten 

sammanställdes på inrådan av regeringen, som den 16 november 2015 beslutade att 

MUCF skulle ta fram användbart material, som skulle ligga till grund för de riktlinjer 

som skulle styra kommuners, såväl som det civila samhällets arbete under hösten 

2015 . 62

4.2.1 Flyktingmottagandet - Det civila samhällets roll och villkor  

MUCF inleder rapporten Flyktingmottagandet - Det civila samhällets roll och villkor 

med att belysa det civila samhällets roll för flyktingmottagande i ”normala fall” såväl 

som under hösten 2015.  

 Boije, Berg, Widmalm s. 6158

 ibid. s. 6259

 För definition av Lex Sarah se; vårdguiden.se60

 Interpellation 2015/16:257.61

 Regeringskansliet, MUCF ska ta fram vägledning för samverkan i flyktingsituationen, 201562
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Det finns inom ”den tredje sektorn” en stor kompetens och drivkraft inom diverse 

organisationer, föreningar, samt frivilliga krafter, som gemensamt agerar, och strävar 

efter att påverka i exempelvis flyktingfrågor, vilket blev extra synligt under krisen 

2015 . Då organisationer och föreningar inom det civila samhället bland annat verkar 63

som ”självständiga röstbärare och opinionsbildare” finns det en förhoppning om att 

genom dessa skapa möjligheter till att påverka makthavare inom olika nivåer samt olika 

insatser och verksamheter. 

Flyktingsituationen kom att bli ett bevis på det civila samhällets värde och funktion då 

olika instanser inom denna sektor (såsom frivilligorganisationer och volontärer) agerade 

snabbt och effektivt med att bistå de nyanlända . Det här kom Kajsa Sharan Östensson 64

att vittna om då hon som läkare arbetade som volontär under hösten 2015 och kom 

kritiserar den offentliga sektorns agerande. Hon talar om ett bristfälligt agerade från den 

offentliga sektorn, och hur frivilliga krafter, genom exempelvis frivilliga organisationer 

och volontärer, kom att inneha en stor del av ansvaret för situationen alldeles för 

länge . MUCF ger extra eftertryck till denna problematik då frivilligorganisationer kom 65

att ta ett stort ansvar i mottagandet för de flyktingar som ankom till Sverige under 

hösten 2015. Just det här presenteras också i Riksrevisionens utredning, se avsnitt 1.4.2. 

I rapportens del om det civila samhällets agerande instämmer de med MUCF:s rapport 

om att det civila samhället, genom frivilliga organisationer och volontärer, kom att ha 

stor betydelse för flyktingmottagandet under hösten 2015 . Vidare framkommer det i 66

MUCF:s utredning att myndigheterna i vissa fall uteblev vid landets ankomstpunkter, 

vilket resulterade i att det många gånger var organisationer och volontärer som 

samlades på tågstationer runtom i landet för att hjälpa de nyanlända .  67

 MUCF, Flyktingmottagande - Det civila samhällets roll och villkor, 2016, s.863
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Samtidigt som det civila samhället tog ett stort ansvar i mottagandet av flyktingar 2015 

vittnar Kerstin Larsson från Röda Korset om att det fanns brister även inom denna 

sektor , något som även Rädda Barnen tar fasta på. I Flyktingmottagandet - det civila 68

samhällets roll och villkor belyser organisationen problematiken i att verksamheter 

inom det civila samhället ibland arbetar inom samma område, med att i stora drag göra 

samma sak. Det här leder till att verksamheter blir ineffektiva, och riskerar att 

verksamheter konkurrerar ut varandra .     69

  

MUCF rapporterar om att frivilligorganisationer tog ett stort ansvar för de flyktingar 

som ankom till Sverige under hösten 2015. I Sickla utanför Stockholm utgjorde en 

klubblokal på Nobelberget transitboende med en kapacitet på att husera runt 500 

flyktingar . Den tredje oktober 2015 rapporterar Dagens Nyheter från Nobelberget där 70

Aron Heinemann, som var driftansvarig, framhåller hur volontärerna i brist på styrning 

och budget hade förmåga att agera relativt fort. Han belyser också hur volontärer och 

frivilliga direkt kunde se vad som behövdes, och på så sätt efterlysa detta på exempelvis 

sociala medier. De var inte beroende av politiska beslut och riktlinjer utan agerade på 

eget bevåg.  

Refugees Welcome är en organisation som riktar sig till att lösa bostadsproblematiken 

gällande ”alternativa bostadslösningar för nyanlända i Sverige” . Den här 71

organisationen är en fristående förening, men med koppling till den den internationella 

verksamheten, som arbetar för att skapa en positiv integration på bostadsmarknaden för 

nyanlända i Sverige. Refugees Welcome i Stockholm, verkade på Nobelberget under 

hösten 2015, och kom att visa på den positiva effekt som det civila samhällets agerande 

kan få i och med en samhällskris då de, som tidigare nämnt, kunnat agera på eget 

bevåg .  72
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Samtidigt rapporterade samma organisation, Refugees Welcome, i Malmö om hur det 

kom att bli problematiskt för organisationen att arbeta i samverkan med representanter 

från den offentliga sektorn. Anställda från Migrationsverket, såväl som för 

kommunanställda i Malmö, kom nämligen att försvåra arbetet för de volontärer som 

agerade i samband med flyktingkrisen 2015. Främst bottnade dessa problem i att 

anställda inom Migrationsverket, och anställda inom kommunen, själva ansåg ansåg att 

de skulle ha högsta ansvaret för verksamheten . Enhetschefen på sociala 73

resursförvaltningen i Malmö, Maher Akob framhöll dessutom, att Malmö stad inte löser 

flyktingproblematiken utan det civila samhällets hjälp. Med hjälp av Refugees Welcome 

i Malmö startade i början av december 2015 ett samarbete med resursförvaltningen där 

malmöbor kan hyra ut sina rum till de som är i behov. Vidare belyser Akob att Malmö 

stad inte kan lösa detta boendeproblem på egen hand, utan vänder sig istället till det 

civila samhällets olika verksamheter .   74

4.2.2 MUCF:s arbete riktade - och generella insatser 

Enligt MUCF:s rapport finns det två huvudkategorier som utgör riktlinjerna för hur det 

civila samhällets agerade i samband med flyktingkrisen 2015, samt vad dessa gav för 

resultat. De två förhållningssätten MUCF:s arbete utgår ifrån benämns som riktade 

insatser och generella insatser. Dessa två kan i sin tur delas upp i två underkategorier; 

akuta hjälpinsatser och integrationsfrämjande insatser inom vilka representanter från 

det civila samhället arbetar på lite olika sätt.  

Den förstnämnda (akuta hjälpinsatser) innebär att flyktingar och nyanlända får hjälp i 

det akuta skeendet, vilket exempelvis innefattar akut boende, sjukvård och 

förnödenheter i ett direkt läge. Vidare innebär de integrationsfrämjande insatserna att 

nyanlända stöttas i samhällsintegration, såväl som inom samhället i stort. Detta kan 

exempelvis ta sig uttryck i att nyanlända får råd- och vägledning inom samhälles 

situationer, de kan få hjälp att möta människor på olika språkcaféer, gå med i 

studiecirklar eller delta i någon form av föreningsliv .  75
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Med hjälp av de här skilda arbetssätten i MUCF:s integrationspolitik finns det häri en 

förhoppning om att kunna täcka så många behov som möjligt; att först assistera och 

hjälpa nyanlända i akuta hjälpinsatser, för att sedan hjälpa dem in i samhället utifrån 

generella insatser, och lyfta de behov som kan finnas för att kunna bibehålla ett 

fungerande system. Vad som också framkommer i rapporten, och som MUCF vill 

betona, är att de flesta organisationer inte uteslutande arbetar utifrån en form av dessa 

insatser. Många gånger startar exemplevis ett projekt, eller arbete, i en första fas som en 

akut hjälpinsats, för att senare i en andra fas arbeta inom ramen för 

integrationsfrämjande insatser. Slutligen belyses hur det civila samhället i sin roll som 

utförare har en förmåga att utifrån andra möjligheter, än exempelvis de som 

kommersiella aktörer har, agera på ett annat sätt, och på så sätt skapa mervärde för de 

nyanlända . Det här kan ta sig uttryck i form av de tidigare presenterande 76

integrationsfrämjande insatserna.   

I ljuset av den andra kategorin; generella insatser, finner MUCF att det civila samhället 

strävar efter att förbättra situationen för de människor som söker skydd i Sverige, 

genom att påverka och till viss del förbättra, villkoren för de nyanlända . Inom 77

riktlinjerna för de generella insatserna finns det dessutom en vilja till att ta plats i 

diverse medier, och på så sätt kunna påverka makthavare. Därigenom finns det en 

förhoppning om att uppmärksamma, samt i en förlängning, förändra, eller ta bort hinder, 

som finns i existerande regelverk. 

 MUCF, Flyktingmottagande - Det civila samhällets roll och villkor, 2016 s. 4276
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5. Diskussion och Slutsats 

Inledningsvis tog denna studie avstamp i syfte av att; utifrån ansvarsperspektivet, 

undersöka problematiken i att det civila samhället till viss del tog över den offentliga 

maktens ansvar i samband med flyktingkrisen 2015. Huvuduppgiften har varit att 

presentera material som kan hjälpa till att förklara den problematik som uppkommer i 

det fall ansvarsområden förflyttas från den offentliga makten, till det civila samhället. 

För att kunna svara på denna fråga formulerades två underliggande frågor, som ämnade 

ge mer substans till studiens huvudfråga; hur beaktades ansvarsperspektivet mellan den 

offentliga makten och det civila samhället i samband med flyktingkrisen 2015; samt, 

varför blir detta problematiskt utifrån ett ansvarsperspektiv? Utifrån denna grund, och 

med hjälp av den insamlade empirin kommer Putnams, såväl som Berggren och 

Trägårdhs teori, fokusera på det som i metoddelen kallas ”förklaringsfaktorer”. Utifrån 

denna diskussion kommer det på så sätt bli möjligt att utvärdera anledningen till varför 

de båda sektorernas (den offentliga och det civila samhället) agerade som de gjorde i 

samband med flyktingkrisen 2015, samt vad detta kom att få för effekter.    

5.1 Förklaringsfaktorer 

Det finns flera förklaringsfaktorer som bör understrykas för att kunna förklara 

problematiken av att ansvarsperspektivet förflyttades från den offentliga makten till det 

civila samhället under flyktingkrisen 2015. I följande avsnitt kommer Putnams teori om 

medborgaranda och socialt kapital ligga till grund för att förklara anledningen till varför 

det civila samhället agerade som de gjorde utifrån ansvarsperspektivet. Efter att detta 

har analyserats, och diskuterats, kommer två möjliga förklaringsfaktorer; utifrån 

Berggren och Trägårdhs statsindividualism, att möjliggöra för en fortsatt analys och 

diskussion, där dels alliansen stat - individ analyseras, såväl som teorin om den svenska 

välfärdsmodellen. 

5.1.2 Putnam och Medborgarandan   

Utifrån Putnams teori om medborgaranda, där människor frivilligt sluter sig samman, 

och inser vikten av gemensamt agerande, i samhälleliga angelägenheter kan vi förstå det 

civila samhällets agerande under hösten 2015. 
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Det är först och främst viktigt att fastställa hur det civila samhället, till stor del, 

självmant gick in och tog över en del av ansvaret som egentligen ålagts den offentliga 

sektorn. I avsnitt 4.2.1, vittnar Aron Heinemann, verksamhetschef på Nobelberget; om 

hur flyktingboenden till stor del hölls igång med hjälp av volontärer, samt genom 

engagemang från det civila samhället. Han framhåller ”hur volontärer och frivilliga 

direkt kunde se vad som behövdes, och på så sätt efterlysa detta på exempelvis sociala 

medier”. Således verkar det som att det civila samhällets organisation fungerade bättre 

än den offentliga sektorns under hösten 2015, vilket härleds ur möjligheten att; utan 

befintliga regelverk, och byråkrati, ha möjlighet att agera. I brist på befintliga regelverk, 

eller en krisberedskap att förhålla sig till, hade det civila samhället en större möjlighet i 

att åtgärda det som i ett akut skeende behövdes åtgärdas. I avsnitt 1.4.2, där den 

offentliga maktens agerande, och beslut under oktober månad presenteras, framkommer 

det att många beslut som togs i det inledande skeendet, tog lång tid att verkställa på 

grund av just byråkrati och existerande regelverk. Häri finner vi därför hur Putnams 

teori om medborgaranda, och det sociala kapitalet, kan förklaras som en 

förklaringsfaktor till varför det civila samhället kunde sluta sig samman och agera under 

krisen 2015. 

Medborgarandan och det sociala kapitalet främjar som tidigare nämnt, spontana 

samarbeten, vilka kom att utgöra en vital del för det civila samhällets förmåga; att inom 

frivilligorganisationer gå samman under hösten 2015. Det civila samhället valde att 

agera, och till viss del ta över den offentliga sektorns ansvar, eftersom denna uteblev i 

det direkta krisskeendet. Kajsa Sharan Östensson gav extra eftertryck till detta faktum 

tidigare i studien då hon belyste hur ansvaret kom att ligga på den ideella sektorn 

alldeles för länge . I ljuset av den svenska medborgarandan utgör Putnams teori på så 78

sätt en förklaring till varför medborgarna valde att engagera sig, och agera, under hösten 

2015. 

Däremot, går tankarna om medborgaranda och socialt kapital emot det som presenteras 

av Berggren och Trägårdh, utifrån deras teori om den svenska statsindividualismen.  

 se. s 2378
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Enligt denna borde inte det civila samhället vilja ta över den offentliga maktens ansvar 

eftersom den svenske medborgaren förlitar sig på staten, och dennes instanser, då det 

svenska välfärdssystemet utgör ett såpass starkt och troget skydd för medborgarna. 

Denna tanke kommer diskuteras vidare i nästa avsnitt.   

5.1.3 Alliansen: Stat och Individ 

I den svenska statsindividualismen hävdar Berggren och Trägårdh att den starka svenska 

staten utgör fundamentet i Sveriges välfärdsmodell. Genom år av utveckling, där 

Sverige har gått från det traditionella folkhemmet, till dagens reformerade 

välfärdssystem, har staten enligt Bergren och Trägårdh befästs sin roll som 

medborgarnas allierade. Det här bekräftas då Berggren och Trägårdh talar om den starka 

staten och den starka individen som en allians. I den empiriska genomgången kan vi 

således finna fleratlet bevis som vittnar om att det civila samhället, utifrån ett 

statsindividualistiskt perspektiv, till viss del skapade problem som kom att leda till att 

den offentliga sektorn fick motta viss missriktad kritik hösten 2015. I avsnitt 1.4.2 

framgår det, klart och tydligt, att den offentliga sektorn agerade under krisen 2015. 

Beslut togs, och processen fortlöpte, trots att det på grund av byråkrati och reglerverk 

kom att ta tid innan det gick att uppfatta verkan av dessa. På så sätt finner vi stöd för 

den offentliga sektorns agerande, då de själva var medvetna om situationen och agerade 

därefter. 

I MUCF:s rapport finner vi också att det civila samhällets agerande ledde till konflikter 

inom den interna verksamheten. Det framkom i denna rapport att en del verksamheter 

kom att arbeta med liknande uppgifter, vilket också ledde till att de inkräktade på 

varandras arbetsområden, och på så sätt gjorde arbetet ineffektivt. Om den offentliga 

sektorn istället hade fått agera utifrån redan etablerade krishanteringar, och utan 

inblandning från det civila samhället, hade resultatet av krisen kunnat se annorlunda ut. 

MUCF:s rapport vittnar även om att frivilliga inom det civila samhället kom att hamna i 

konflikt med anställda inom den offentliga sektorn, där de frivilliga kom att uppfatta 

situationen som att kommunanställda, samt representanter från Migrationsverket, tog 

över ansvaret för krisarbetet (se avsnitt 4.2.1). På så sätt kom verksamma inom den 

offentliga sektorn att bli kritiserade för att de tog över det ansvar som är ålagt dem.  
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Utifrån det tidigare diskuterade ansvarsperspektivet finner vi häri att den offentliga 

sektorn agerade korrekt då de övertog det övergripande ansvaret i det kritiska skeendet. 

Trots att de, främst från representanter från det civila samhället, kom att bli kritiserade 

för sitt agerande, så är detta agerande helt rätt enligt idén om statsindividualism. 

Kommunanstä l lda , och anstä l lda inom Migrat ionsverket , ska enl igt 

statsindividualismen, såväl som ansvarsperspektivet, inneha det högsta ansvaret i 

samband med en kris. Därav är denna kritik till den offentliga sektorn missriktad, och 

borde istället riktats mot representanter för det civila samhället.       

Inledningsvis, då de olika teoretiska perspektiven presenterades, förklarade 

statsindividualismen att den svenska medborgaren inte är i behov av den omsorg som 

existerar inom beroenderelationer. När den svenska medborgaren blir sjuk, eller förlorar 

jobbet, behöver denne inte vända sig till vänner och familj för att få hjälp, utan vänder 

sig istället till den offentliga makten och får på så sätt hjälp av det svenska 

välfärdssystemet. För att kunna klargöra statsindividualismens förhållningssätt, utifrån 

denna premiss, kan vi förstå det på följande sätt; Om jag blir sjukskriven kan jag inte 

uppfylla min del inom alliansen - stat och individ, så då hjälper staten mig. I 

förlängningen bör jag därför stå upp för staten i det fall de inte lyckas upprätthålla sin 

del av ”avtalet”. Vidare kom således den offentliga makten att misslyckas i 

upprätthållandet av en fungerande samhällsstruktur under flyktingkrisen 2015. På grund 

av den offentliga maktens oförmåga att bistå människor i nöd, oavsett om det berodde 

på oklara riktlinjer eller fördröjda beslut, blev individen tvungen att reagera och agera, 

eftersom den offentliga sektorn inte gjorde det. Vilket leder oss in på idén om 

pliktskyldighet.  

Sett ur statsindividualismens idé var det snarare en känsla av pliktskyldighet, än 

medborgaranda, som låg till grund för att det civila samhället till viss del övertog den 

offentliga sektorns ansvar under flyktingkrisen. Utifrån teorin var det snarare förväntat 

att individerna agerade, då denne är en av två bärande delar inom den 

statsindividualistiska alliansen.  
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Statsindividualismens kärna förklarar på så sätt förflyttandet av ansvarsperspektivet 

utifrån en pliktskyldighet som visar sig i förhållandet stat och individ, snarare än genom 

den medborgaranda och sociala kapital som Putnam belyser. Den här pliktskyldigheten 

står sig således starkare än medborgarandan vilket kan ses som en förklaringsfaktor till 

varför det civila samhället agerade under höstens kris 2015.     

    

5.1.4 Den unika Välfärdsmodellen 

Den tredje och sista förklaringsfaktorn, som kommer diskuteras, belyser vikten av det 

unika svenska välfärdssamhället, i förhållande till ansvarsperspektivet, under 

flyktingkrisen 2015. Då den svenska (unika) välfärden är såpass utvecklad borde 

svensken utifrån statsindividualismens idé, som tidigare nämnt, förlita sig på att staten 

bistår i de fall det behövs. Blir svensken sjuk vänder man sig till den statliga 

sjukvården, förlorar svensken jobbet får denne viss ekonomisk stöttning genom a-kassa, 

och om svensken vill tillskansa sig en universitetsutbildning bistår staten med 

studiestöd. Den svenska socialpolitiken framhåller således vikten av ett fungerande 

välfärdssamhälle där den offentliga makten tar hand om de som är i behov av hjälp. Det 

svenska välfärdssystem, som utgör en stark grund i det svenska samhället, har under 

historiens gång utvecklats till vad det är idag. Således belyser den sista 

förklaringsfaktorn förflyttandet av ansvarsperspektiv utifrån rädslan över vad som hade 

kunnat inträffa i det fall varken individ eller stat hade ingripit hösten 2015.  

Rädslan över en eventuell kollaps av det utvecklade välfärdssamhället kan ses som en 

förklaring till varför det civila samhället valde att ingripa under flyktingkrisen. Om den 

offentliga makten inte tog sitt ansvar i den här situationen, vad är det som säger att de 

kommer göra det nästa gång jag är i behov av hjälp? Denna vilja om att värna om den 

sociala tryggheten kan utrönas som en anledning till att det civila samhället agerade 

under hösten 2015. I det här fallet går det således att härleda förklaringsfaktorn utifrån 

individers egoism, vilket indirekt inte behöver betyda mer än att medborgare ”ser om 

sitt eget hus”. Till viss del blir det möjligt att också finna en viss del av medborgaranda i 

denna tanke, eftersom man inser vikten av sin egen förmågan i att agera för kollektivets 

bästa.  
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Tidigare i studien presenterades exempelvis hur polisens verksamhet försämrades som 

ett resultat av efterdyningar från flyktingkrisen , vilket gör att den unika 79

välfärdsmodellen blir påverkad negativt. Därav ligger det i individens bästa, att för sin 

egen skull bidra i samband med en kris för att systemet inte ska kollapsa. 

5.1.5 Slutsats 

Avslutningsvis, kan vi se att det som framkommit i denna rapport, är att det civila 

samhällets agerande inte enbart genererade positiva effekter under hösten 2015. 

Flyktingkrisen vittnar ytterligare om att det finns både för- och nackdelar i det fall då 

det civila samhället ingriper. Under rapportens gång har det fastställts att 

frivilligorganisationer hade en stark vilja till att agera under flyktingkrisen 2015, vilket 

kan härledas ur det sociala kapitalet som Putnam presenterar, där mellanmänskliga 

relationer och medborgaranda är centralt. Det kan också, som redogjorts för, utgå från 

alliansen mellan stat och individ, samt ta fasta på det svenska välutvecklade 

välfärdssamhället. Med hjälp av att återkoppla till de frågor som ställdes inledningsvis 

och som utgör grunden för studien, blir det möjligt att utröna vad som faktiskt har 

framkommit i denna rapport. Rapportens mål har varit att förklara den paradox som 

uppstod då ansvarsperspektivet kom att förflyttas från den offentliga sektorn, till det 

civila samhället under flyktingkrisen 2015. Med hjälp av studiens två underliggande 

frågor, som belyser de båda sektorernas (den offentliga och det civila samhället) 

agerande utifrån ansvarsperspektivet hösten 2015, samt varför denna förflyttning av 

ansvarsperspektivet, kom att bli problematiskt.  

Rapportens huvuduppgift, att förklara paradoxen i att det civila samhället till viss del 

övertog den offentliga sektorns ansvar under hösten 2015, har belyst komplexitet i 

problematiken gällande förflyttandet av ansvarsperspektivet under flyktingkrisen. 

Utifrån studiens båda teorier har det framkommit att den offentliga sektorn mottagit viss 

missriktad kritik, samtidigt som det civila samhällets agerande visat sig vara något 

problematiskt. Enligt Riksrevisionens rapport, framkom det att den offentliga sektorn 

främst brustit i sin övergripande dialog, och samverkan, mellan olika verksamheter och 

instanser.  

 se s. 2079
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Detta presenterades av Riksrevisionen som ett resultat av felaktiga riskanalyser, samt 

okunskap gällande hantering, och agerande, under hösten 2015. Studien har också 

påvisat den paradox som uppstår då representanter från det civila samhället tar över den 

offentliga sektorns ansvarsområden, och hur det under flyktingkrisen 2015 genererade 

missriktad kritik till den offentliga sektorn. Det civila samhällets representanter kom att 

hyllas för sitt arbete och engagemang hösten 2015, något som i denna studie visat sig 

problematiskt. Den offentliga sektorn brast internt med att förhålla sig till 

ansvarsperspektivet, men externt och främst med det civila samhället lyckades de 

upprätthålla principen på ett bra sätt.      

Det civila samhällets agerande utifrån ansvarsperspektivet kan främst utvärderas på två 

sätt. För det första kan det civila samhället utifrån Berggren och Trägårdhs 

statsindividualism kritiseras för att organisationer och frivilliga agerade, och till viss del 

tog över den offentliga sektorns arbete. Således, borde det civila samhället, utifrån 

ansvarsperspektivet, inte agerat utanför de ramar som dess representanter enligt teorin 

ska förhålla sig till. Som tidigare befästs så ska denna tredje sektor verka för att bland 

annat skapa opinion och agera röstbärare, men inte ta sig an den offentliga sektorns 

ansvarsuppgifter. Däremot, blir det i en förlängning problematiskt att förhålla sig till 

ansvarsperspektivet, och det civila samhället, då man ser till dess interna verksamhet. 

Inom det civila samhället tillhör bland annat de organisationer och föreningar som ska 

verka i samband med kris, eller exempelvis stötta nyanlända utifrån det som MUCF 

benämner ”generella - och riktade insatser”. Utifrån den uppfattningen har på så sätt det 

civila samhället agerat i enlighet med ansvarsperspektivet och kan därför inte kritiserar 

för det arbete som de utförde i samband med flyktingkrisen 2015.  

Vad som har blivit synliggjort i samband med studien är att det som är av vikt i 

samband med hanteringen av en samhällskris är att dialogen mellan verksamheter 

fungerar på ett tillfredsställande sätt, snarare än att ansvarsperspektivet efterlevs. 

Utifrån agerandet hösten 2015 blir på så sätt problematiken av det förflyttande 

ansvarsperspektivet förankrat. Då det förebyggande krisarbetet ansågs bristfälligt under 

flyktingkrisen exempelvis genom att riskanalyser visades vara felaktiga, kom 

ansvarsperspektivet snarare att problematisera situationen än att underlätta i arbetet.  
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I ljuset av Putnam och dennes syn på institutionalisering är skilda sektorer och 

verksamheter viktiga för ett fungerande demokratiskt system; om centralmakten styr 

med egenrätt försvinner de vitala demokratiska faktorerna och samhället skulle så 

småningom förvandlas till en totalitär stat. Dock skulle det möjligtvis vara fördelaktigt 

om en centralmakt i samband med en samhällskris delegerar på ett annorlunda sätt än 

vad den gör under ”normala förhållande”, och på så sätt, till viss del, liberalisera idén 

om ansvarsperspektivet i de fall en krissituation uppstår. 
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