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This bottom-up study argue that making of social politics occurs in the meeting between 

the citizen and the representative of state. In order to generate a deeper understanding of 

the production of politics, the aim of this study was to identify expressed motivators and 

arguments in relation to a specific policy, which would unveil the underlying 

rationalities of actions taken by the specific actors. The policy was introduced in the 

Växjö municipality in June of 2017 and has changed the benefit distributed by the social 

services for immigrants waiting to start an employment program through an 

employment bureau into a loan.   

   In-depth interviews study, a total of 9 interviews have been undertaken with; decision-

making politicians, public officials working with the policy and service users who have 

been affected by the policy. The data was processed and analyzed according to themes 

and to theory on rationality. The results showed that the main rationality forming the 

actions of politicians and public officials was linked to their ambition of upholding an 

efficient use of resources for the benefit of municipality economy. The main rationality 

behind the actions of the service users was to obtain autonomi in their life. An important 

goal for both parties was that the service users should become self-sustaining. 

Furthemore, the politicians and public officials clamied the responsibility for goal-

fullfilment to realy on the individuals and not on the municipality.  

   In addition, the results of this study has revealed that the way that politicians and public 

officials´ view immigrants, has affected the framing of the policy, deriving from a 

paternalistic understanding. Service users in the study expressed eagerness and high 

motivation towards starting employment. However, service users in this study viewed the 

loan as a hindrance rather than a support towards accomplishing the goal of employment, 

thus becoming autonomic. 
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1 Inledning 
Sverige har på ett organiserat sätt tagit emot invandrare sedan slutet av andra världskriget 

(Sarstrand Marekovic, 2011). Organiseringen av invandrarmottagandet och det stöd som 

ska erbjudas har dock, präglats av stor ombytlighet. Ansvaret för invandrarmottagningen 

har skiftat från Arbetsmarknadsstyrelsen till Statens Invandrarverk som sedan gav 

uppdraget att organisera mottagandet till kommunerna mot ersättning. Numera har 

Arbetsförmedlingen detta uppdrag (ibid.). Frågan har präglats av ambivalens, där synen 

på de nyanlända har skiftat mellan ny arbetskraft ömsom nödställda flyktingar. Den 

politiska utvecklingen har gått från mångkulturell, minoritetspolitik med generös 

flyktingpolitik, till en mer restriktiv hållning med olika flyktingpolitiska åtgärder (Borevi, 

2010). De tvära kasten inom flyktingpolitiken synliggjordes under den så kallade 

“flyktingkrisen”  (2015) då Sverige först tog rollen som föregångsland gentemot övriga 

EU med ett generöst flyktingmottagande, för att sedan relativt abrupt införa 

passkontroller vid gränserna i syfte att reglera och minska inflödet av asylsökande 

(Dahlstedt & Vesterberg, 2017). Frågan om flykting- och integrationspolitikens 

utformning och organisation har följdaktligen varit under återkommande omförhandling.  

 

Vid implementeringen av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare, även benämnt som etableringsreformen, överfördes introduktionsansvaret för 

dessa från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutskottets betänkande 

(2009/10:AU7) uppger att den ursprungliga tanken bakom ansvarsförflyttningen var att 

den nyanlände direkt efter beviljat uppehållstillstånd skulle erbjudas en etableringsplan 

och beviljas etableringsersättning. Kommunerna ansvarar exempelvis för boende, 

svenskundervisning (SFI) och kompletterande ekonomiskt bistånd vid behov (SKL, 

2018). Den nyanländes huvudsakliga försörjning under de första två åren skulle däremot 

tillgodoses av Arbetsförmedlingen enligt etableringsreformen. Så blev det dock inte 

eftersom det uppstod ett glapp mellan ersättningarna i vilket den nyanlände hänvisades 

till att ansöka om ekonomiskt bistånd utifrån rättigheter som folkbokförd i kommunen. I 

en skriftlig fråga till statsråd från Riksdagsförvaltningen (2016) framkom det att Glappet 

mellan ersättningar kan kvarstå i flera månader, vilket i sin tur har belastat kommunernas 

socialförvaltningar. Trots etableringsreformens överflyttning av ansvar, har 

kommunerna, inklusive Växjö kommun, fortsatt behövt ha en verksamhet riktad mot 

nyanlända som väntar på att ingå i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Detta 

har resulterat i en spänning mellan stat och kommuner där vissa kommuner har vidtagit 

åtgärder. 

 

Växjö kommun implementerade en ny policy 2017 som handlade om etableringslån för 

de som ansöker om ekonomiskt bistånd inom Glappet, och inspiration hade hämtat från 

en liknande åtgärd i Vansbro kommun. Policyn innebar att det rättighetsbaserade 

biståndet har ersatts med erbjudande om lån. De nyanlända får därmed låna pengar till sin 

försörjning när de är aktuella inom Glappet. Förvaltningschef Per Sandberg, i Växjö 

kommun, motiverade beslutet i en intervju med Smålandsposten (2017b) med att det 

egentligen inte åligger kommunen att stå för målgruppens uppehälle inom Glappet. 

Därför erbjuds de enbart ett lån, istället för bidrag, ur ett skyddsperspektiv i avvaktan på 

att rätt ersättning ska träda i kraft. Det framkom också att Växjö kommun betalade 2,2 

miljoner i ekonomiskt bistånd till nyanlända som befann sig i Glappet under år 2016 vilket 

förvaltningschef Pär Sandberg kommenterar på följande vis “ Och det är pengar vi inte 

kan, söka tillbaka i efterhand. Så då väljer vi att försöka göra så här istället” 

(Smålandsposten, 2017b).  I ett reportage från Sveriges Television (2017) hävdar 
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nämndordförande för Arbete och Välfärd i Växjö kommun Oliver Rosengren att 

införandet av etableringslån är ett sätt förmedla till den enskilde att hen har ett eget ansvar 

tidigt i etableringsprocessen. Förvaltningschefen och argumenterar således olika i 

förhållande till policyn. Förvaltningschefen utgår från ekonomi medan ordförande snarare 

har en uppfostrande strategi, vilket visar att motiveringen till införarandet av 

etableringslånet i Växjö kommun är flerbottnad. 

 

Vansbro kommun (2017), å andra sidan, som utvecklade etableringslånsmodellen, hävdar 

att åtgärden avser korrigera en inbyggd system-orättvisa som enbart ger målgruppen 

nyanlända dubbel ersättning. System-orättvisan handlar enligt Vansbro kommun om 

etableringsersättning, från Arbetsförmedlingen, betalas ut retroaktivt och att den 

nyanlände kan därmed få ersättning för samma period från både socialtjänsten och 

Arbetsförmedlingen. Eftersom varje ansökan är individuell går det däremot inte att 

generellt konstatera att det uppstår dubbla utbetalningar i samtliga fall. Vansbro kommun 

har tagit fram modellen har utifrån en tolkning av socialtjänstlagen och de är medvetna 

om att den har inte genomgått rättslig prövning. Förvaltningschef Pär Sandberg bekräftar 

att policyn etableringslån enligt SKLs jurist är rättsligt osäker (Smålandsposten, 2017a). 

Relativt få kommuner har valt att införa etableringslån. Kungsbacka kommun avslog 

motionen om etableringslån inom Glappet med hänvisning till att ansökan om ekonomiskt 

bistånd ska prövas utifrån en individuell bedömning. Generellt återkrav av ekonomiskt 

bistånd till nyanlända inom Glappet ansågs därför inte förenligt med socialtjänstlagen 

(Kungsbacka kommun, 2017). 

 

I SoL 4 kap 1 § och förordning (2010:1122), om statlig ersättning för insatser, för vissa 

utlänningar, visar att kommuner har ett ansvar för att sörja för folkbokförda individers 

försörjning, om dessa saknar medel och uppfyller villkoren för ersättning. Kommunerna 

erhåller i sin tur statlig ersättning, utifrån schablon, för den utgift som det ekonomiska 

biståndet i Glappet utgör. Införandet av etableringslån (generellt återkrav) istället för 

bidrag kan därför problematiseras utifrån det tidigare beskrivna kommunala ansvaret. Att 

införa ett generellt återkrav inom Glappet kan även ifrågasättas utifrån att utrikesfödda 

som grupp är överrepresenterade hos Kronofogden (Vuleta, 2018) gällande 

överskuldsättning (28% av samtliga gäldenärer). Utrikesfödda är även överrepresenterade 

ifråga om skulder till stat och kommun. Sådan överskuldsättning har visat leda till grava 

konsekvenser för individen och samhället i stort (Sandvall, 2011). Förutom direkta 

ekonomiska konsekvenser för individen, vilket kan ha stor påverkan på flera livsområden 

(jmf Thernborn, 2016), får överskuldsättning indirekta samhällsekonomiska 

konsekvenser som exempelvis ökade sjukvårdskostnader och uteblivna skatteintäkter 

(Sandvall, 2011) och påverkar den moderna fattigdomen (Lidström Adler, 2008). Trots 

överskuldsättningens grava konsekvenser för individer och samhälle är forskningen kring 

detta inom socialt arbete liten till sin omfattning (Krumer-Nevo et al, 2016; Sandvall, 

2011). Rent praktiskt erbjuder kommunernas socialtjänst möjlighet till rådgivning kring 

budget och skulder samt i ansökan om skuldsanering, eftersom överskuldsättning har 

uppmärksammats som ett socialt problem i behov rehabiliterande åtgärder. Sandvall 

(2016) visar dock att ansökningsbenägenheten är låg eftersom den enskildes utanförskap 

och problematik ofta ökar under processen inför en eventuell ansökan om skuldssanering. 

Vikten av förebyggande insatser mot överskuldsättning betonas. Systematiserad praxis 

hos kommunen avseende återkrav, som ökar risken för överskuldsättning, är därför 

intressant att studera.  

 

Mot bakgrund av ovan nämnda argument för införandet av etableringslån i Vansbro och 

Växjö, samt att policyn bygger på en särskild tolkning av rådande lagstiftning och de 
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konsekvenser i form av överskuldsättning som etableringslånet kan generera, är det 

intressant att få en djupare förståelse av den bakomliggande förståelsen som görandet av 

politik i Växjö kommuns fall baseras på. Detta är även av intresse att studera utifrån att 

organiseringen av integrationspolitik har varit under omförhandling (jmf Sarstrand 

Marekovic, 2011: jmf Borevi, 2010: jmf Larsson, 2015).  

 

2 Problemformulering 
Lipsky (2010) och Brodkin (1990) återger hur socialpolitik skapas i mötet mellan statens 

representant och medborgaren. I den pågående konflikten och processen “görs” 

socialpolitiken vilket Hultqvist (2014) även definierar som en mänsklig handling. Utifrån 

detta perspektiv skapas socialpolitiken när policyn möter människan och inte när politiker 

skapar en policy. En handling uppstår inte i ett vakum utan utgår från en tanke eller känsla 

som i sin tur utgår från individens samlade förståelseram. Syftet med policyn 

etableringlån verkar, utifrån de olika policymakers resonemang, vara oklart. Även 

argumenten om varför det har implementerats tycks gå isär. De nyanländas uppfattning 

om etableringslånet, som enligt Brodkins (1990) perspektiv är aktörer i görandet av 

politik, förefaller vara helt frånvarande från både politikers resonemang och 

nyhetsrapporteringen om policyn. Även forskning inom integrationspolitik inkluderar 

sällan ett brukarperspektiv. Det råder således en kunskapslucka avseende nyanländas del 

i görandet av socialpolitiken. Med begreppet brukare avses de individer som mottar någon 

typ av insats, exempelvis ekonomiskt bistånd (Karlsson & Börjeson, 2011). Begreppet 

lyfter även fram mottagarens rätt till inflytande utifrån demokratiska principer. Utifrån 

studiens utformning, där de nyanlända är aktiva deltagare i skapandet av politik, bedöms 

begreppet brukare vara passande.  

 

För att få en fördjupad förståelse för görandet bakom politiken etableringslån behöver 

den bakomliggande förståelseramen, vilken den politiska handlingen utgår ifrån, 

redogöras. I studiet av den bakomliggande förståelseramen använder jag i denna studie 

rationalitetsbegreppet. Rationalitet är en handling eller åsikt grundat i förnuftet. Förnuftet 

kan även framställas som en viss logik vilken bygger på det vetande och den praktik som 

finns i den sociala samt historiska kontexten (Davidsson, 2015). Rationaliteten kan i sin 

tur studeras genom att bejaka de villkor och argument som uttrycks i förhållande till 

exempelvis en politisk linje (ibid.).  I denna studie kommer de olika aktörernas 

bakomliggande rationaliteter att studeras genom att identifiera vilka motivatorer och 

argument som uttrycks i förhållande till policyn etableringslån. Motivatorer avser det 

intervjupersonerna framställer som inre drivkrafter eller villkor som styr deras handlande 

(jmf Herzberg, 1993). Argument avser de skäl som anges stödja valet av handlingen.   

 

En fördjupad förståelse om den politiska processen, där även brukare som mottar en 

policy betraktas som aktiva aktörer, kan ge ökade insikter om vilka grunder politiken görs 

utifrån. En ökad förståelse av respektive ingång till görandet av politik kan även kasta 

nytt ljus på utkomsten av den gjorda politiken eftersom insikt i orsaken bakom handlingen 

bidrar till ökad förståelse om själva handlingen.   

 

Syfte 

I syfte att få en djupare förståelse för görandet av politik avser jag att identifiera vilka 

motivatorer och argument som används av respektive part i görandet av politiken; 

politiker, tjänstepersoner och brukare. Härigenom avser jag att identifiera görandets 

bakomliggande överordnade rationalitet hos respektive part i görandet 
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Frågeställningar 

● Vilken överordnad rationalitet uttrycker politiker och tjänstepersoner i förhållande 

till implementeringen av policyn?  

● Vilken överordnad rationalitet uttrycker brukarna i förhållande till policyn 

etableringslån? 

● Hur kan politikers, tjänstepersoners och brukares rationaliteter förstås i 

förhållande till varandra? 

● Hur kan dessa rationaliteter förstås i relation till nationell socialpolitik avseende 

integration? 

 

3 Bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs etableringslånet, lagar, riktlinjer och förutsättningar för Växjö 

kommun och för nyanlända som har fått uppehållstillstånd, för att ge en tydligare bild av 

forskningsproblemets kontext.  

 

3.1 Etableringslånet som policy 

Från asyl till etablering 

Innan etableringslånet återges, behövs en introduktion till de regler och riktlinjer som 

utgör etableringslånets kontext. De riktlinjer som framställs nedan var aktuella under den 

tidsperiod som intervjupersonerna var aktuella inom Glappet. Förändringar som har skett 

i lagstiftningen avseende etableringsreformen efter den 1 januari 2018 kommer inte att 

inkluderas i studien.  

 

I egenskap av asylsökande, är den nyanlände berättigad till ekonomisk ersättning från 

Migrationsverket, även kallad LMA-ersättning som är en förkortning för lagen om 

mottagande av asylsökande (Migrationsverkets officiella hemsida, 2017). Rätten till 

dagersättning från Migrationsverket upphör när den enskilde erhåller sitt 

uppehållstillstånd, alternativt flyttar från en flyktingförläggning till eget boende (ibid.). 

Det kan däremot dröja innan den enskilde erbjuds tid för att upprätta en etableringsplan 

hos Arbetsförmedlingen. Det uppstår därmed ett glapp mellan ersättningar, LMA-

ersättning och etableringsersättning, där den enskilde står utan medel till sin försörjning. 

Det är denna period som fortsättningsvis kallas Glappet.  

 

Glappet avser den tidsperiod den enskilde varken har ersättning från Migrationsverket 

eller Arbetsförmedlingen och befinner sig mellan Migrationsverkets och 

Arbetsförmedlingens ansvar och därför för sin försörjning behöver ansöka om 

ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst. Enligt Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL, 2017) officiella hemsida åligger det kommunen att erbjuda möjligheten 

till att ansöka om ekonomiskt bistånd i avvaktan på att den enskilde skall erbjudas en tid 

hos Arbetsförmedlingen för att upprätta en etableringsplan. Enligt SoL 4 kap 1 § ska den 

som inte kan tillgodose sina behov på andra vis vara berättigad ekonomiskt bistånd ifall 

hen uppfyller tidigare beskrivna villkor. En nyanländ person som har erhållit sitt 

uppehållstillstånd kan därmed ansöka om och vara berättigad ekonomiskt bistånd i den 

kommun som hen är folkbokförd i enligt 2 kap 1 § ifall hen uppfyller villkoren. Figuren 

nedan illustrerar hur en process avseende ersättningssystem för en nyanländ person kan 

se ut från asylsökande till uppehållstillstånd och stöd från Arbetsförmedlingen.  
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             Figur 1. Processen 

 

Arbetsförmedlingen (2017) informerar på sin hemsida om att den enskilde är berättigad 

etableringsersättning från och med det första mötet med sin arbetsförmedlare. 

Ersättningen betalas ut efter varje månads slut då den baseras på deltagande i aktiviteter 

enligt fastställd etableringsplan (ibid). Träffar den enskilde sin arbetsförmedlare den 15 

augusti kommer troligtvis den första utbetalningen av etableringsersättningen tidigast äga 

rum i början av september. Ersättningen betalas härmed ut retroaktivt i likhet med 

exempelvis aktivitetsstöd. Om en person har fått ekonomiskt bistånd i avvaktan på 

exempelvis föräldrapenning brukar Försäkringskassan, med personens samtycke, betala 

föräldrapenningen direkt till kommunen för de månader som personen har fått 

ekonomiskt bistånd i avvaktan på föräldrapenningen. Däremot framgår det av 

Försäkringskassans (2017) information på Internet att den typen av återbetalning till 

kommunen inte kan göras när det kommer till aktivitetsstöd och etableringsersättning. 

Detta innebär att en person kan få ekonomiskt bistånd för januari och sedan få 

aktivitetsstöd retroaktivt från Försäkringskassan för januari. Kommunen kan därmed inte 

få tillbaks pengarna som de har gett i bidrag till en person inom Glappet trots att personen 

får pengar för samma period retroaktivt från Försäkringskassan. Enligt förordningen 

(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar kan däremot 

kommuner som har tagit emot skyddsbehövande erhållas statlig ersättning från 

Migrationsverket. Denna beräknas utifrån ett grundbelopp och ett schablonbelopp och 

avser bland annat initialt försörjningsstöd för nyanlända inom Glappet.  

 

Etableringslån 

I Växjö kommun beslöt nämnden för Arbete och Välfärd den 1 mars 2017 att införa 

återkrav för utbetalt ekonomiskt bistånd i Glappet från första dagen som bistånd beviljas, 

med hänvisning till en modell från Vansbro kommun (Växjö kommun, 2017). Återkrav 

enligt SoL 9 kap 2 § 1 st innebär att socialtjänsten kan återkräva beviljat bistånd om det 

har beviljats som ett förskott på förmån eller ersättning. Trots namnet etableringslån 

innebär policyn därmed inte ett lån med ränta utan personen ska betala tillbaka samma 

summa som hen har beviljats i bidrag. Detta implementerades den 6 juni 2017.  

 

I beslutsprotokollet anförs det som bakgrund till beslutet att LMA-ersättning betalas ut i 

förskott och etableringsersättning betalas ut retroaktivt. Den enskilde är inte ansvarig för 

Glappet mellan ersättningar utan det är ett glapp mellan olika trygghetssystem. 

Beslutsprotokollet visar ett exempel på ett återkravsärende i vilket en person som får 

uppehållstillstånd den 1 januari och har sitt etableringssamtal med Arbetsförmedlingen 

samma dag är berättigad etableringsersättning från och med 1 januari. Ersättningen 

betalas dock inte ut förrän månaden därpå, den 10 februari. Den nyanlände ansöker 

därmed om ekonomiskt bistånd i avvaktan på att få sin första utbetalning av 

etableringsersättning, detta beviljas som förskott mot återkrav enligt SoL 9 kap 2 § i syfte 
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att förhindra att den enskilde får dubbel utbetalning av ersättningar eftersom 

socialnämnden inte kan begära en retroaktiv utbetalning av etableringsersättning från 

Försäkringskassan.  Ett ytterligare exempel i beslutsprotokollet är när den enskilde inte 

erbjuds en tid hos Arbetsförmedlingen först den 20 januari och därmed inte har rätt till 

LMA-ersättning eller etableringsersättning under perioden 1 januari- 19 januari utan 

hänvisas till att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt SoL 4 kap 1 §. Trots att den enskilde 

inte kan påverka när den kan få sitt etableringssamtal hos Arbetsförmedlingen beviljas 

ekonomiskt bistånd som ett förskott på förmån mot återkrav för hela perioden, 1 januari- 

31 januari.  

 

I beslutsprotokollet hävdar en jurist från SKL att rättsläget är osäkert då det fattas domar. 

Bedömning är att ekonomiskt bistånd kan beviljas som förskott på förmån mot återkrav 

enligt det förstnämnda exemplet. Samma jurist uppgav att rättsläget var osäkert enligt det 

andra exemplet eftersom att den sökande inte är berättigad någon ersättning för perioden 

1 januari - 19 januari. Förvaltningens bedömning är att det förändrade arbetssättet, i vilket 

exempelvis återbetalnings-planer skall upprättas, medför ökad administration som i sin 

tur kräver ytterligare resurser. Även om kommunerna får schablonersättning från staten 

för kostnader inom Glappet, beskrivs det inte täcka de faktiska kostnaderna som det 

ekonomiska biståndet inom Glappet utgör. Nämnden för Arbete och Välfärd har enligt 

beslutsprotokollet därför beslutat att införa återkrav för utbetalt ekonomiskt bistånd i 

Glappet från första dagen som bistånd beviljas. Med andra ord, den enskilde behöver 

betala tillbaka allt beviljat bistånd till nämnden för Arbete och Välfärd, även för den 

period som den enskilde är berättigad ordinärt ekonomiskt bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 

eftersom den enskilde inte kan tillgodose sitt behov på något annat vis.  

 

För att ge en tydligare bild om vilken kontext som förelåg när beslutet om att 

implementera policyn etableringslån togs, kommer jag härnäst gå igenom vissa 

kommunala förutsättningar i förhållande till arbetet inom Glappet.  

    

3.2 Kommunala förutsättningar 

I detta avsnitt berörs vissa kommunala förutsättningar i korthet avseende kommunens 

arbete med nyanlända inom Glappet.  

 

Statistik avseende nyanländas etablering 

Växjö kommuns (2017) budget för 2018 uppges det att Kronobergs län har sämst resultat 

i hela Sverige vad gäller antalet nyanlända som etableras på arbetsmarknaden efter 

genomförd etablering. Underlaget har tagits fram i jämförelser med andra län. Kronoberg 

underpresterar utifrån Arbetsförmedlingens resultat och lösningen på problemet hävdas 

vara att jobba mot målet full sysselsättning. Det framgår däremot inte av budgeten vilka 

källor slutsatserna baseras på. Enligt Arbetsförmedlingens statistikenhet (2018) och en 

årssammanställning för 2017, med uppföljning efter 90 dagar av de som har gått ur 

etableringen, visar att 28% av de som har gått ur etableringen i Kronobergs län i någon 

form är i sysselsättning efter 90 dagar. Av sammanställningen framgår det visserligen att 

medelvärdet ligger på 33% med en del regionala skillnader från 26%-52%. Enligt 

Arbetsförmedlingens statistikenhet (2018) visar en årssammanställning av 2016 att 

antalet personer som gick ur etableringen och därefter påbörjade en sysselsättning låg på 

24%, vilket var det lägsta resultatet i Sverige. Detta kan möjligtvis vara den datan som 

budgeten baseras på men eftersom att dokumentet inte refererar tydligt så går detta inte 

att verifiera. Det som däremot framkommer tydligt i budgeten för 2018 är att det politiska 

styret i Växjö kommun har definierat den dåliga statistiken avseende nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden som en utmaning. Statistiken berör inte Glappet specifikt 
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men det vittnar om vilken målbild, full sysselsättning, som Växjö kommun har rörande 

arbetet med nyanlända i kommunen. 

 

Likställighetssprincipen 

En annan förutsättning i det kommunala arbetet är likställighetsprincipen. Enligt 

kommunallag (2017:725) 2 kap 3 § om likställighetsprincipen, ska kommuner och 

landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Enligt prop. 2016/17:171 avseende en ny kommunallag uppges likställighetsprincipen 

innebära att särbehandling enbart får ske på saklig och objektiv grund. I propen beskrivs 

det vidare att kommunen är skyldig att iaktta rättvisa och objektivitet i bemötandet av 

sina medlemmar. Vid kontroll via infotorg.se fanns det inga tidigare rättsfall eller artiklar 

gällande likställighetsprincipen enligt den nya kommunallagen som implementerades 

2017. Ett antagande kan därmed vara att det inte finns några prejudicerande fall om hur 

likställighetsprincipen kan tolkas i praktiken.  

    

3.3 Den nyanländes förutsättningar 

Nedan återges, utifrån lagar och riktlinjer, den nyanländes förutsättningar i förhållande 

till boende och ekonomi efter beviljat uppehållstillstånd i urval. Tillfälliga 

uppehållstillstånd kommer även kort redogöras för i syfte att ge en förståelse för vissa av 

de nyanländas förutsättningar. 

 

Boendesituationen  

Enligt lag 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. åligger det Migrationsverkets 

ansvar bland annat att erbjuda bostad till asylsökande samt ekonomisk ersättning. I de fall 

där den asylsökande inte kan ordna eget boende (ebo), eller boende hos släktingar 

och/eller vänner, erbjuds Migrationsverkets anläggningsboende som alternativ (abo). Vid 

beslut om uppehållstillstånd är det Migrationsverkets ansvar enligt lag 2016:38 om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen) att anvisa de 

som berörs av denna lagstiftning till kommunerna. När en nyanländ blir anvisad till en 

kommun är de skyldig att erbjuda ett boende till denna person.  Övriga nyanlända får söka 

boende på egen hand, vilket innebär att deras flytt inte är “planerad” på en kommunal 

nivå i jämförelse med de som anvisas. Migrationsverket (2018) uppmanar nyanlända i 

första hand att ordna sitt boende själva. Enligt Skatteverket (2018) behöver den enskilde 

med uppehållstillstånd folkbokföra sig på ett eget boende för att kunna få ett svenskt 

personnummer. Folkbokföring behövs för att kunna få stöd av kommunen och för att 

kunna påbörja SFI-studier. Förutsättningarna avseende boende kan därmed variera inom 

gruppen nyanlända. Det som däremot är en gemensam förutsättning är att alla behöver ett 

ordnat boende för att påbörja SFI-studier och en planering hos Arbetsförmedlingen.  

 

Hushållsekonomin 

Tidigare har det nämnts vilka ersättningsnivåer nyanlända får från Migrationsverket och 

från Arbetsförmedlingen. När den enskilde är inom Glappet och beviljas ekonomiskt 

bistånd, beräknas ersättningsnivån utifrån riksnormen för försörjningsstöd 

(Socialstyrelsen, 2018). Även när etableringslån beviljas beräknas det utifrån riksnormen 

i likhet med övrigt ekonomiskt bistånd. Utöver ekonomiskt bistånd inom Glappet 

hänvisas nyanlända till att ansöka om hemutrustningslån från CSN. Enligt CSN (2018) 

kan utländska medborgare, som omfattas av kommunens flyktingmottagande, söka ett lån 

från CSN för hemutrustning så som möbler, porslin och sängkläder. Detta innebär att den 

nyanlände inte kan söka bidrag till möbler från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2013) utan 

hänvisas till att ta hemutrustningslånet från CSN. Enligt CSNs riktlinjer (2018) ska den 

nyanlände påbörja återbetalningen av lånet efter två år.  
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Om den enskilde har beviljats bistånd som förskott på en förmån enligt SoL 9 kap 2 §, 

med andra ord etableringslånet, ska beslutet om återbetalning vara skriftligt och signeras 

av bidragsmottagaren, däremot är det upp till varje kommun att avgöra hur 

återbetalningsplanen ska se ut. De interna riktlinjerna i Växjö kommun är att återkravet 

kan avskrivas efter 3 års tid, ifall den enskilde inte har några som helst möjligheter att 

återbetala det. Återbetalningen av förmånen påbörjas dock direkt när den enskilde får sin 

etableringsersättning. En gemensam förutsättning avseende hushållsekonomin för 

samtliga nyanlända i Växjö kommun är att de erbjuds att ansöka om två lån, etableringslån 

och hemutrustningslån från CSN. 

 

Tillfälliga uppehållstillstånd 

En ytterligare förutsättning för vissa nyanlända är det tillfälliga uppehållstillståndet. 20 

juli 2016 implementerades en tillfällig lagstiftning, lag 2016:752 om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, vilket innebar att den 

som bedömdes ha flyktingstatus fick ett tillfälligt uppehållstillstånd i 3 års tid. De som 

bedömdes vara alternativt skyddsbehövande fick uppehållstillstånd i 13 månader. 

Därefter hänvisades den enskilde att återansöka om förlängt uppehållstillstånd ifall 

behovet av skydd fortfarande förelåg. Förutsättningarna avseende uppehållstillstånd 

varierar således inom gruppen nyanlända.  

    

4 Teoretiskt begrepp 
I detta avsnitt kommer det teoretiska begreppet rationalitet, som används i analysen, att 

redogöras för. Begreppen motivator och argument kommer även att belysas mer 

ingående. 

 

4.1 Rationalitet 

Inom sociologisk forskning har det teoretiska begreppet rationalitet använts flitigt där 

Weber är en av de mer välkända exemplen. Weber tillhörde handlingsparadigmet inom 

sociologisk forskning vilket innebar att han utgick från att mänskliga, sociala handlingar 

grundades i subjektiv mening (Weber, 1985). Förståelse för dessa sociala handlingar 

kunde uppnås genom tolkningar. Begreppet rationalitet, i sin tur, åsyftar att en handling 

eller åsikt grundas i förnuftet (Gilje & Grimen, 2007). Enligt Weber (1985) kunde sociala 

handlingar delas upp i fyra kategorier; Målrationell handling, värderationell handling, 

affektiv och traditionell handling. I denna uppdelning betraktades de två första typerna 

vara rationella handlingar medan de två sistnämnda var icke rationella. Målrationellt 

handlande beskrivs som  

 
Bestämt av förväntningar beträffande beteendet från föremål i omgivningen och från andra 

människor, varvid dessa förväntningar används som ”betingelser” eller ”medel” för att 

uppnående av aktörens egna rationellt eftersträvade och kalkylerade mål, (Weber, 1985, 

Ekonomi och Samhälle I, s. 18)  

 

Och värderationellt handlande beskrivs som  
Bestämt av en medveten tro på det etiska, estetiska, religiösa eller liknande egenvärdet hos 

ett beteende som sådant och oberoende av dess resultat, (Weber, 1985, Ekonomi och 

Samhälle I, s. 18)  

 

Enligt Webers (1985) definition är en handling rationell när den är riktad mot ett särskilt 

mål eller utgår från ett specifikt värde, samt när aktören väljer, utifrån sin tillgängliga 

kunskap, det mest förmånliga sättet att förverkliga värdet eller målet. I detta menar han 

däremot inte att individen i objektiv mening väljer det mest förmånliga sättet utan 
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rationaliteten återfinns i att individen gör en bedömning utifrån sin tillgängliga kunskap. 

Detta skulle även kunna benämnas som förnuft. I det görs ett antagande om att människan 

är en rationell aktör vars handlingar har ett mått av kausalitet, då dess handlingar kan 

kategoriseras som rationella och icke-rationella.     

 

Gilje & Grimen (2007) argumenterar, å andra sidan, för att rationalitet som teoretiskt 

begrepp kan problematiseras för att förklara beteenden. Ur ett relativistiskt perspektiv, 

där alla normer betraktas som kultursspecifika, bör även kategoriseringen av rationella 

och icke rationella handlingar förstås som kulturspecifika. Appliceringen av det teoretiska 

begreppet rationalitet i förhållande till andra kulturer kan därmed resultera i etnocentrism. 

Detta eftersom rationalitetsbegreppet ur ett relativistiskt perspektiv utgår från 

västerländska normer och  egentligt inte har ett förklaringsvärde i förhållande till andra 

kulturer. Detta resonemang kan även kopplas till synen på förnuftet, vilket anses vara 

grund förr rationella handlingar.  

 

Synen på förnuftet som allmängiltig objektiv sanning har kritiserats. Kritiken handlar om 

hur lokala förnuftsformer växer fram ur kulturella och sociala tillhörigheter såväl som ur 

olika historiska kontexter (Thomassen, 2007, s 131). Förnuftet, som rationaliteten har  

ursprung i och är därmed en produkt av en specifik kontext (Gilje & Grimen, 2007). 

Utifrån Webers syn på rationella handlingar, kan möjligtvis den historiska och sociala 

kontexten styra den tillgängliga kunskapen ur vilken individen väljer det tillvägagångssätt 

som är bäst lämpat för att uppnå mål eller förverkliga ett värde (jmf Weber, 1085).  

 

Davidsson (2015) argumenterar, å andra sidan för, att rationaliteten kan förstås som en 

viss logik, utifrån en viss position i en given historisk tidpunkt. Logiken bygger på det 

vetande och den praktik som finns i den kontexten. Det kan exempelvis handla om villkor 

och argument för en politisk linje, och hur dessa förändrades och problematiserades under 

en given historisk tidsram. Begreppet villkor bör i detta sammanhang inte förväxlas med 

objektiv fakta. Därför kommer begreppet motivator användas fortsättningsvis, med fokus 

på drivkraft. Detta eftersom begreppet bättre fångar in intervjupersonernas presentation 

av de villkor som hen tar ett beslut utifrån och samtidigt belysa “villkorets” funktion som 

drivkraft bakom en viss handling eller åsikt. Begreppet definieras i linje med Herzberg 

(1993) utifrån att det beskriver inre drivkraft, men i detta sammanhang tillämpas det inte 

lika strikt till enbart arbetet som kontext. Argument avser när intervjupersoner uttrycker 

skäl som stödjer exempelvis införandet av etableringslån.  

 

I denna studie förstås rationalitet, utifrån både Davidssons (2015) och Thomassens (2007) 

resonemang om rationalitet som teoretiskt begrepp, som en åsikt eller handling grundat i 

den lokala förnuftsformen som har vuxit fram i den kulturella, sociala och historiska 

kontexten i vilken aktören befinner sig i. Förnuftsformen kan identifieras genom att 

frilägga just vilka motivatorer och argument som ligger till grund för handlingen eller 

åsikten, där motivatorerna och argumenten sammantaget utgör en rationalitet. 

Rationalitetsbegreppet i studien har även inspirerats av Weber (1985) i förhållande till 

uppfattningen om att en rationell handling är när individen utgår från sin tillgängliga 

kunskap i sitt beslut om vad som är det bäst lämpade sättet att agera på för att uppnå sitt 

mål. Utifrån studiens syfte har jag däremot inte bedömt det som nödvändigt att särskilja 

mål och värderationella handlingar utan uppdelningen har gjorts mellan rationellt och 

irrationellt. Webers (1985) defintion av icke-rationella handlingar avser affektiva och 

traditionella handlingar som saknar förankring i en subjektiv mening med en orientering 

mot ett särskilt mål eller uppfyllandet av ett värde. I denna studie har begreppet 

irrationalitet till viss del inspirerats av Webers uppdelning i förhållande till när en 
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handling inte förefaller vara riktad mot uppnåelsen av ett särskilt mål eller värde. 

Samtidigt har begreppet irrationalitet anpassats till denna studies förståelse av 

rationalitetsbegreppet (jmf Davidsson, 2015: Thomassen, 2007) det vill säga även  när 

exempelvis ett argument avviker från den förnuftsform som aktören uttrycker. I det 

avseendet blir irrationaliteten rationalitetens anti-tes.  

 

Användning av rationalitetsbegreppet möjliggör utveckling av en djupare förståelse för 

görandet av politik och dess bakomliggande rationaliteter liksom motivatorer och 

argument. Brodkin (2017) argumenterar för att det exempelvis finns en viss logik bakom 

gräsrotsbyråkraters handlande i görande av politik, vilket inte vilar på ”policyns logik” 

utan snarare växer fram ur det handlingsutrymme gräsrotsbyråkrater har, avseende 

kostnader och fördelar, i förhållande till policyn. Att studera intervjupersoners 

rationalitet, betraktats som en viss logik i en given kontext, utifrån de villkor/motivatorer 

och argument som presenteras, kan med Brodkins (jmf 2017) resonemang ge en djupare 

förståelse för de rationaliteter som görandet av politik utgår ifrån.  

 

Rationalitet har även begränsningar.  Collins (2008) argumenterar för att dylika 

förnuftsresonemang har en icke-rationell grund, då exempelvis gruppers organisering 

snarare vilar på en gemensam känsla och tillhörighet som har skapats utifrån de sociala 

ritualer som ger en ny ram för gruppens olika intressen. Dessa intressen konverteras till 

moraliska rättigheter, vilket Collins (2008, s 41) kopplar till ideologi. En grupps 

organisering baseras därmed inte på rationella beräkningar utan har sitt ursprung i de 

moraliska känslor som binder dem samman. I studiet av de valda gruppernas (politiker 

och tjänstepersoner samt brukare) rationalitet bör den uttalade rationaliteten förstås som 

produkten av vardera grupps sociala ritualer. Rationaliteten i sig åvilar därmed på icke-

rationella grunder (jmf Collins, 2008).  

 

5 Tidigare forskning  
Vid genomgång av tidigare forskning avseende rationalitetsbegreppet i studier inom 

socialt arbete framkom det att Davidsson (2015) har applicerat den teorin i studien av 

understödets rationalitet. I avhandlingen studeras fattigvårdens utformning under 1800 

talet, där rationalitetsbegreppet användes för att få en djupare förståelse av den logik som 

styrde utformandet av fattigvården. I studien användes rationalitetsbegreppet som ett 

verktyg för att förstå politikens rationalitet men den berörde inte aktörernas rationalitet 

inför görandet av politik. Vid fortsatt genomgång av tidigare forskning har denna vinkel 

ej heller påträffats. Det föreligger därmed en kunskapslucka avseende forskning om 

görandets bakomliggande rationaliteter utifrån brukares och politikers perspektiv. 

 

I studiet av görandet av nutida integrationspolitik, etableringslånet, kan en historisk 

redogörelse bidra till en förståelse för den nutida kontexten. Därför kommer 

nästkommande del behandla utvecklingen av integrationspolitiken i Sverige i korthet, 

med särskilt fokus på hur politiken förhöll sig till den nyanlände. 

 

5.1 Integrationspolitikens framväxt 

5.1.1 Från arbetskraftsinvandring till flyktingmottagning 

Rörlighet över nationsgränser är ingen ny företeelse i Sveriges historia. Behovet av att 

reglera och kontrollera denna rörlighet är däremot en relativt ny företeelse, som uppstod 

i samband med framväxten av nationsstaterna (jmf Johansson, 2015). Invandring till 

Sverige ökade successivt under, och framförallt efter, andra världskriget (Sarstrand 

Marekovic, 2011, s 31-35). I samband med att konjunkturen på arbetsmarknaden 
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förbättrades uppstod ett behov av extern arbetskraft eftersom det då fanns fler arbeten än 

arbetstagare i Sverige. Rekrytering av arbetskraft startades från övriga länder i Norden 

och från Sydeuropeiska länder som Italien och Ungern. Sarstrand Marekovic (2011) 

återger hur AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) hade ett helhetsansvar för nyanlända under 

perioden av arbetskraftsinvandringen, från det andra världskrigets slut fram till 1985.  

 

1975 formulerades en sammanhållen, mångkulturell invandrarpolitik med politiska mål 

som jämlikhet, valfrihet och samverkan, vilket hade sin grund i ett minoritetspolitiskt och 

mångkulturellt perspektiv (Borevi, 2010, s 63). Med den nya, mångkulturella och 

generösa flyktingpolitiken var Sverige ett föregångsland för övriga länder. Borevi (2010, 

s 67) konstaterar att under 1960 och 1970 talet att “arbetslinjen genom den reglerade 

invandringen byggdes in i den nya invandrarpolitiken”. Synen på den nyanlände var 

fortsatt förankrad i rollen som arbetare, men från politiskt håll hade samtidigt den 

nyanländes behov av stöd i etableringsprocessen i samhället identifierats.  

 

Sassien (2001, s 146-156) skildrar hur arbets-immigrationen minskade i många 

västeuropeiska länder i början på 1970 talet, vilket kan ha en koppling till den 

konjukturnedgång som uppstod i svallvågorna efter oljekrisen. Migrationsmönstret 

förändrades från att vara dominerat av arbetskrafts-immigration till att ersättas av flykting 

och anhörig-immigration. I samband med det förändrade migrationsmönstret uppstod 

behovet av att omorganisera mottagandet av nyanlända, vilket gav upphov till 

flyktingmottagandereformen, som implementerades 1985. Huvudmannaskapet 

överfördes från AMS till statens Invandrarverk (Sarstrand Marekovic, 2012; Borevi, 

2010).   

 

I praktiken skulle varje kommun utforma organisationen av flyktingmottagande. Det var 

många kommuner som valde socialtjänsten som huvudman. Mottagandet av flyktingar 

gjordes utifrån avtal med Statens Invandrarverk mot statlig ersättning. Sarstrand 

Marekovic (2012, s 8) lyfter fram hur många kommuner valde socialtjänsten som 

huvudman och att detta resulterade i att det snarare var socialtjänstlagen än de 

invandrarpolitiska målen som styrde utformningen av mottagandet av nyanlända. 

Sarstrand Marekovic (2011) presenterar i sin avhandling hur huvudmannaskapet för 

mottagandet av nyanlända var ambivalent och osäkert då de kommuner hon studerade 

ändrat huvudmannaskap i snitt 4 gånger per kommun under tidsperioden 1985-2000 talet. 

Flyktingarna bedömdes behöva ett socialt mottagande, vilket kunde motivera 

socialtjänstens inblandning. Samtidigt uppstod det kritik mot att de nyanlända fick en 

svagare arbetsmarknadsanknytning i och med sammankopplingen med det stigma som 

övriga bidragsmottagare hos socialtjänsten förknippades med, vilket medförde en 

“klientisering” av den invandrade.  Sarstrand Marekovic (2012, s 110) återger hur denna 

kritik har varit upptakten till återinförandet av “arbetslinjen” inom flyktingpolitiken. 

 

5.1.2 Arbetslinjen inom integrationspolitiken 

Arbetslinjen som begrepp har vuxit fram ur termen aktivering (Johansson & Hornmann 

Möller, 2009, s 16-17) och har använts inom den svenska socialpolitiken mer frekvent 

sedan 1990 talet (Junestav, 2007), även om det bör benämnas att aktivering som fenomen 

har varit allestädes närvarande klart längre tid än så (jmf Salonen, 2009). I samband med 

1990 talets ekonomiska kris, fick den socialpolitiska diskussionen allt större inslag av 

aktivering. Detta tog sin form i exempelvis målsättningen att socialförsäkringen skulle 

motivera den enskilde till att skaffa arbete, vilket även innebar ett ökat fokus på det 

individuella ansvaret (Junestav, 2007). Dahlstedt (2009) argumenterar för att aktivering 

som politik har som mål att skapa aktiva och ansvarstagande, demokratiska medborgare, 
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vilket kontrasteras mot den passiva, osjälvständige medborgaren som behöver statligt 

stöd till sin försörjning. Idéen om den aktive medborgaren, vilken aktiveringspolitiken tar 

sitt avstamp ifrån, återger Dahlstedt (2009, s. 11) utgå från det ideala medborgarskapet. 

Han hävdar, med stöd av Marinetto (2003) Jansen m.fl (2006) och Johansson (2008), att 

det har vuxit fram ett ideal om ett aktivt medborgarskap, i Sverige och i flera andra 

europeiska länder, vilket lägger ett allt större fokus på individens autonomi. Arbetslinjen 

gjorde även sitt intåg i integrationspolitiken med ökad individualisering, vilket 

exempelvis tog sitt uttryck i introduktionsplaner och introduktionsersättning (Sarstrand 

Marekovic (2012, s 110). Ett separat system inom kommunen för nyanlända, där den 

enskilde behövde delta i planen och prestera för att ha rätt till ersättning, skulle särskilja 

den nyanlände från övriga socialbidragsmottagare (ibid.). 

 

I samband med 1990-talets ekonomiska kris, vilket drabbade nyanlända synnerligen hårt, 

uttrycktes ökad kritik med termer som “bidragsberoende”, vilket motiverade en förstärkt 

arbetslinje inom integrationspolitiken (jmf Junestav, 2007; Sarstrand Marekovic, 2012). 

Upptrappningen av aktiveringspolitiken resulterade bland annat i införandet av 

etableringsreformen (lag 2010:197) där överförandet av huvudmannaskapet från 

kommunerna till Arbetsförmedlingen, skulle förmedla bilden av att betalt arbete är vägen 

till integration i samhället (jmf Larsson, 2015) 

 

Borevi (2010, s 116) beskriver hur socialpolitiken har gått från att styras av 

mångkulturalistiskt perspektiv till en mer restriktiv hållning där den enskilde åläggs ett 

ansvar för sin försörjning och integration i samhället. Detta tar sitt uttryck genom 

strängare regler och skärpta krav gentemot den nyanlände, vilket står i kontrast till den 

mångkulturella minoritetspolitik som infördes år 1975. Larsson (2015, s 36)  framställer 

med stöd av Hansen (2008) hur detta skifte kan förstås som ett allt större krav på 

assimilering där invandrare förväntas anpassa sig till värdlandets kultur och normer. Hon 

hävdar att allt större fokus läggs på nationella värderingar, vilket är en förändring som 

kan återfinnas i många av EU:medlemsländers integrationspolitik. Detta tar sitt uttryck i 

exempelvis olika introduktionsprogram där stort fokus läggs på just värdlandets 

samhälleliga normer, eller exempelvis i språktester som är kopplade till möjligheten att 

få ansöka om medborgarskap (Joppke, 2007).  

 

Borevi (2010, s 117-118) argumenterar för att Sveriges integrationspolitik kan förstås 

utifrån skyldighetslinjen och rättighetslinjen. Dessa två linjer exemplifierar två olika 

perspektiv på hur invandrare skall integreras i samhället på bästa vis.  Enligt 

skyldighetslinjen har individen ett eget ansvar för sin försörjning och integration i 

samhället. Genom eget flit ska individen sträva efter att bli mer integrerad i samhället och 

rättigheter i form av exempelvis välfärdspolitiska förmåner ska föreställa belöningen när 

individen har uppfyllt de tidigare ställda förväntningarna. Rättighetslinjen å andra sidan 

återger snarare hur full, likvärdig tillgång till samhällets olika förmåner är den rätta vägen 

att gå för att uppnå en integrerad samhällsmedborgare. Ansvaret för integrationen av den 

nyanlände åläggs därmed mer på samhällsapparaten än individen. Denna del uppgav hur 

integrationspolitiken har vuxit fram, i nästkommande del kommer integrationspolitikens 

förhållningssätt till den nyanlände att återges mer ingående.  

 

5.1.3 Det individuella ansvaret 

Guilherme Fernandez (2015) beskriver i sin studie kring nordiska introduktionsprogram 

avseende etablering av nyanlända, hur policydokumenten är starkt präglade av liberal 

empowerment ideologi snarare än radikal empowerment. I studien uppger hon hur liberal 

och radikal empowerment som perspektiv har en tydlig skiljelinje där radikal åsyftar att 
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förändra individ och samhälle medan liberal empowerment har sitt fokus på att förändra 

individen. Introduktionsprogrammen för nyanlända har bland annat som mål att göra den 

enskilde mer anställningsbar. Guilherme Fernandez (2015) identifierade en liberal 

förståelse som ramverk i  introduktionsprogrammens policydokument. Den liberala 

förståelsen återfanns i beskrivningen om hur policyns mål skulle uppnås, där fokus låg i 

att den nyanlände skulle förbättra sina kompetenser utan att benämna de förhindrande 

strukturerna i samhället. Detta återgav hon som en paternalistisk förståelseram. Vidare 

framställer Guilherme Fernandez (2015) hur individualiseringen av integrationen, där 

mycket ansvar åläggs den nyanlända utifrån en liberal empowerment ideologisk grund, 

resulterar i att strukturella orsaker i högre grad förbises. Hon argumenterar även för att 

det individualistiska perspektivet i policydokumenten avseende introduktionsprogram för 

nyanlända kan leda till en stigmatisering där den nyanländes etableringsprocess 

formuleras som ett socialt problem som behöver “fixas”.  

 

Dahlstedt & Vesterberg (2017) har i sin studie närmare studerat vad som krävs för att den 

nyanlände ska “fixas”, bli mer anställningsbar inom ramen för olika 

arbetsmarknadsprojekt. De återger hur individen, den nyanlände, behöver förstå sig själv 

som ett ofärdigt projekt för att kunna formas till det som arbetsgivare efterfrågar. I studien 

formuleras i intervjuer de eftertraktade egenskaperna för arbetsgivare som typiskt svenska 

egenskaper, vilket i studien beskrivs som “svenskhet” (fri översättning av swedish-ness) 

vilket även kan liknas med det Larsson (jmf 2015) framställde som ett större fokus på 

nationella värderingar. Dahlstedt & Vesterberg (2017) argumenterar för att svenskhets-

normer påverkar och formar det sociala, svenska medborgarskapet. Medborgarskapet 

framställs som rasifierat där den nyanlände behöver anpassa sig till svenskhets-normerna 

för att bli inkluderad i det sociala medborgarskapet, vilket Dahlstedt & Vesterberg (2017) 

i sin studie kopplar till anställningsbarhet och inklusion på arbetsmarknaden. I detta 

avsnitt har framväxten av integrationspolitiken skildrats för att kontextualisera den nutida 

integrationspolitiken. I nästa avsnitt kommer val av metod att presenteras. 

    

6 Metod 
Detta avsnitt redogör för studiens vetenskapliga ansats, val av metod och 

tillvägagångssätt samt val av intervjupersoner. Därefter presenteras studiens etiska 

överväganden.  

6.1 Bottom up perspektivet inom socialpolitik 

Socialpolitik skapas i mötet mellan statens representant och medborgaren (Lipsky, 

2010:Brodkin, 1990). Brodkin (1990, s . 107) har studerat detta genom att kombinera 

socialpolitisk och implementeringsforskning där studieobjektet blir till i mötet mellan 

medborgaren och statens representant. I den pågående konflikten i mötet mellan 

medborgaren och statens representant “görs” socialpolitiken, och Hultqvist belyser i sin 

avhandling (2014, s 12) att det är där som socialpolitiken betraktas som en mänsklig 

handling och där görandet av socialpolitik och de förhandlingar som sker i mötet, mellan 

statens representant och medborgaren, sker och tillsammans skapar aktivitetsersättning. I 

min studie har jag inspirerats av Hultqvists (2014) bottom up perspektiv där socialpolitik 

är en samhandling och där politik är något som görs i den samhandlingen. Jag lägger 

fokus på de argument och motivatorer som presenteras vara motiven bakom 

handlingarna/besluten/de val man ta. Dessa beskriver jag som rationaliteten bakom 

handlandet. Det politiska handlandet, implementeringen av etableringslån, kan även 

förstås som implementeringen av en policy. Hill & Winqvist (2007, s 14) framhåller 

betydelsen av policy som en samlad handlingslinje som utgår från en särskild princip. 
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Vidare hävdar det att det finns många beskrivningar och definitioner av begreppet men 

denna studie utgår från policy som en samlad handlingslinje.  

 

6.1.1 Socialkonstruktionism 

Thomassen (2007, s 176-180, s 205-207) hävdar att samhällsvetenskapen, till skillnad 

från de naturvetenskapliga ämnena, har strävat efter “att förstå” snarare än efter “att 

förklara”. Förståelse uppstår i mellanmänskliga möten och tolkning av dessa. 

Socialkonstruktivismen är en vetenskapsfilosofisk linje som har växt fram ur 

hermeneutikens och i dess mest extrema form anses all kunskap konstrueras genom 

språkliga möten i sociala sammanhang. Socialkonstuktivismen  har kritiserats eftersom 

den  förnekar att det finns en värld som kan studeras bortom varje persons subjektiva 

verklighet (ibid.). Hacking (1999) däremot hävdar att konstruktionen avser mötet mellan 

det konstruerade och det verkliga och att konstruktionen av kunskap uppstår när någon 

begreppsliggör exempelvis ett problem. Begreppslig-görandet av problemet utesluter 

däremot inte att problemet fanns innan begreppet skapades. I förhållande till denna studie 

bör min analys, mitt filter och del i kunskapsproduktionen betraktas ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv eftersom en tolkning av den sociala verkligheten har 

skett i ett mellanmänskligt möte. I detta mötet har jag begreppsliggjort den presenterade 

verkligheten vilket har resulterat i denna studie. I förhållande till intervjudeltagarna skulle 

exempelvis ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv vara belysande, eftersom deras 

förhållningssätt till sina verkligheter resulterar i reella konsekvenser (Hacking, 2004).  

Hacking (2004)  visar i sin tur hur teoretiker som Foucault och Goffman kompletterar 

varandra eftersom inget perspektiv är heltäckande eller komplett. Mot denna bakgrund  

kan en skarp gränsdragning i förhållande till de olika perspektiven snarare vara 

begränsande än berikande.  

6.2 Datainsamlingsmetod 

Studien har en abduktiv ansats. Valet av ansats kopplas till Alvesson & Sköldbergs (2017, 

s 13) beskrivning av abduktion som innebär “ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt 

övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet ifråga”. Tolkningen 

behöver därefter styrkas med observationen av nya fall. En abduktiv ansats skiljer sig från 

exempelvis en deduktiv ansats där teorin är mer “färdig” innan den prövas mot empirin. 

Abduktion tar avstamp i empiri men tillåter även ett initialt teoretiskt antagande (Ibid.).  

 

I studien innebar den abduktiva ansatsen att jag tidigt hade ett teoretiskt antagande med 

bottom-up perspektiv, men förhöll mig samtidigt öppen till de teman som framkom vid 

inhämtningen av empirin. En abduktiv ansats möjliggör flexibilitet genom att förståelse 

skapas under processens gång i ett dynamiskt möte mellan empiri och teori.  Den 

abduktiva ansatsen har således tillåtit ett mer öppet förhållningssätt till exempelvis de 

teman som kommit fram under intervjuerna. Teori om rationaliteter har därför kunnat 

väljas ut dynamiskt i förhållande till det material som framkom i empiriinsamlingen. 

Denna typ av följsamhet till materialet hade inte varit möjligt med exempelvis en deduktiv 

ansats. Utöver detta har den abduktiva ansatsen tillåtit en mer flexibel hållning till de 

förändringar som har skett under processens gång, där exempelvis socialsekreterarna 

valde att inte delta i studien efter en period av betänketid. Detta resulterade i att 

forskningsfrågan i viss mån behövde förändras, vilket en abduktiv ansats möjliggjorde. 

Abduktion liknar till viss del induktion så tillvida att teorin bildas nedifrån och upp med 

avstamp i empirin (Thomassen, 2007, s 50-51). Dock skiljer sig ansatserna åt i avseendet 

att induktion skapar teori uteslutande ur de erfarenheter som görs i empirin, medan 

abduktion tillåter kunskapsproduktion i en växelverkan mellan teori och empiri. Under 
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studiens gång har loggbok förts. Loggboken har fungerat som ett stöd i den abduktiva 

processen och det har bidragit med en transparens och visat hur processen har formats. 

 

Utifrån studiens syfte har kvalitativ metod bedömts vara mest lämplig. Dock har studiens 

forskningsdesign vuxit fram ur en abduktiv process. Kvalitativ metod kan med fördel 

användas när en vill få en djupare förståelse av komplex empiri som samtidigt kan 

kategoriseras (Alvesson & Sköldberg 2017). I analysen av studiens empiriska material 

har kvalitativ metod därmed varit fördelaktig. Detta eftersom det studerade fenomenets 

bakomliggande rationaliteter har varit komplexa men samtidigt möjliga att kategorisera. 

Eftersom studieobjektet är de politiska aktörernas (politiker, tjänstepersoner och brukare) 

bakomliggande rationaliteter har kvalitativa intervjuer valts som metod. Till en början 

fanns det även tankar om att utföra studien utifrån Krogstrups (2006) BIKVA-modell. 

Denna tanke släpptes visserligen relativt tidigt i processen eftersom BIKVA-modellen 

används för att utvärdera exempelvis en policy utifrån ett brukarperspektiv. Modellen var 

dock svår att operationalisera utifrån eftersom policyn nyligen hade implementerats av 

brukarna som var aktuella under en relativt kort tid. Utifrån detta bedömdes modellen inte 

tillämpbar.  

 

6.2.1 Den kvalitativa intervjun  

Den kunskap som en intervju producerar konstrueras i mötet mellan intervjuaren och 

intervjupersonen (Kvale, 2014, s. 34-35). Ett alltför konstruktionistiskt perspektiv skulle 

dock göra intervjun, som vetenskaplig metod, navelskådande eftersom det inte skulle 

kunna säga något om en yttre social värld (Miller & Glassner, 2011). Lamont & Swidler 

(2014) argumenterar för ett mer öppensinnat och pragmatiskt förhållningssätt till 

intervjuer som metod och förordar en mer mångsidig insamling av data där fokus inte 

enbart är riktat mot beteende och traditionella sätt att förhålla sig till intervju som metod. 

Intervjun kan enligt författarna (ibid) även öppna för insamling av data kring imaginära 

verkligheter, känslotillstånd, kulturella ideal och katergoriseringssystem etc. Detta 

förhållningssätt bedöms passande utifrån studiens syfte eftersom såväl motivatorer som 

argument kan ta sitt avstamp i känslotillstånd eller kulturella ideal. Ett öppet 

förhållningssätt möjjliggör därav en mer bred insamling av data vilken även stämmer 

överens med studiens syfte. Samtidigt bör det beaktas att intervjuer som metod inte borde 

förväxlas med ett neutralt och ”naturligt” samtal som inhämtar data från någon typ av 

objektiv verklighet (Silverman, 2015).  

 

I kvalitativa intervjuer utgör själva intervjun en kontext i sig ur vilken olika subjektiviteter 

konstrueras (Kvale, 2014, s. 122-124). Kontext kan uppfattas som ett flytande begrepp, 

men i utifrån intervjuer som metod bör det förstås som fysisk plats och tid, samt de olika 

rollerna som uppstår i intervjukontexten. När individer agerar utifrån roller som 

intervjuare och intervjudeltagare, blir intervjun en metod som möjliggör konstruerandet 

av nya subjektiviteter, snarare än en spegeling av redan existerande subjektiviter 

(Brinkmann, 2007). Utifrån detta perspektiv är det viktigt att synliggöra forskarens del i 

kunskapsproduktionen, vilket kan ske genom reflexivitet (Alvesson & Torhell, 2011). Ett 

sätt att utöva reflexivitet är att som forskare, på ett öppet sätt, reflektera och redogöra för 

sitt förhållande till det som studeras (Casell, 2009). I föreliggande studie har jag därför 

valt att noggrant redogöra för min förförståelse (se avsnitt 6.2.4 förförståelse)för att 

synliggöra mina sociala och historiska ramar inför kunskapsproduktionen (Alvesson & 

Torhell, 2011). Reflexivitet kan även utövas systematiskt under processens gång genom 

att forskaren ifrågasätter sig själv och sina grundantaganden inför det som studeras 

(Thomsson, 2011). I föreliggande studie har reflexivitet utövats genom att föra loggbok 

om forskningsprocessen. Inför en intervju som genomfördes i en brukares hem fördes 
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loggbok både före och efter besöket, där både förantaganden kritiskt granskades och 

etiska frågor diskuterades. Nedan är ett exempel ur loggboken från det mötet. 

 
30 oktober, reflektion brukarintervju: Jag känner ett starkt behov av att ta med mig något som 

en gest på god vilja typ. Exempelvis en chokladask, får man göra det utifrån etiskt perspektiv? 

Å ena sidan ska ingen bli mutad för att vara med men å andra sidan, så blir det inte tokigt att 

man inte ger något tillbaks till den enskilde ihuvudtaget?  

(…) När intervjun satte igång så upplevde jag att deltagaren var rätt fåordig och la inte ut 

texten på dem frågor jag trodde hen skulle prata mycket om. Exempelvis presentationen av 

sig själv, den var fåordig. (…) När jag började närma mig pudelns kärna lite mer så fick jag 

dock mer utförliga svar. Min förförståelse var att vi skulle ha ett samtal om policyn och dess 

regler på ett lite mer samhällsanalytiskt vis, men det är ju inte den aspekten som berör hen i 

hens liv. Därför blev det mycket bättre när jag började fråga mer konkret kring hur denna 

policy påverkar hen rent specifikt. Och jag blev tagen av hens berättelse. 

 

Det blev ingen chokladask men detta är ett exempel på den specifika kontext som 

intervjun utgör, eftersom det annars är socialt brukligt att ta med någon form av gåva när 

en blir bjuden till en persons hem. Förutom att identifiera en reflexiv process bidrog 

loggboken även till ett lärande där ”hantverksskickligheten” i intervjuerna utvecklades 

under studiens gång (jmf Kvale, 2014). Synliggörandet av min del som forskare i 

kunskapsproduktionen kan även ha bidragit till att gapet har minskat i det auktoritära 

förhållandet mellan den observerade och den som observerar (Davies, 2008). 

    

6.2.2 Konkret tillvägagångssätt 

När intervjuer hade bokats med intervjupersoner, se urval, utformades tre olika 

intervjuguider (Silverman, 2013), (se bilagor). Utifrån ett initialt teoretiskt antagande med 

Brodkins (jmf 1990) bottom-up perspektiv följde frågorna olika teman; vad som 

uppfattades vara syftet med policyn, hur implementeringen av policyn fungerat, vilket 

problem policyn skulle åtgärda/bakgrundsorsaker, upplevelser av policyn/eventuella för 

och nackdelar med policyn. Intervjuguiden som riktades till politiker och tjänstepersoner 

anpassades till deras roller som policymakers och deras ansvar för implementeringen av 

policyn. Intervjuguiden som användes i intervjuerna med utredaren anpassades till den 

specifika roll han har haft i processen.  Medan intervjuguiden till brukarna anpassades 

utifrån deras position och hur de har förhållit sig till policyn. Intervjuerna var halv-

strukturerade vilket möjliggjorde ett mer dynamiskt och flexibelt förhållningssätt inför de 

teman som uppkom i samtalet (Alvesson & Torhell, 2011). Med den halv-strukturerade 

ansatsen utformades frågorna i intervjuguiden utifrån vissa teman. Det fanns också öppna 

frågor som gavintervjudeltagaren utrymmet att associera fritt i förhållande till angivna 

teman (Silverman, 2015). 

 

9 intervjuer genomfördes totalt och de vardera varade mellan 45-60 minuter. 

Intervjudeltagarna fick själva bestämma plats för vart intervjun skulle äga rum (Trost, 

2010). Tre intervjuer har genomförts i Växjö kommunhus, en på universitetsbiblioteket 

på Linnéuniversitetet, en på Panncentralen i Dalbo, en i en intervjupersons hem samt två 

på Växjö bibliotek. Vid bokning av intervju fick brukarna ange önskemål om vilket språk 

tolk skulle bokas i. Fioretos et.al (2014) lyfter fram vikten av att använda professionella, 

istället för informella tolkar i form av exempelvis släktingar eller bekanta. Detta för att 

tillförsäkra att intervjun sker på ett rättsäkert och etiskt korrekt vis. Därför har 

auktoriserade telefontolkar, i den mån det har varit möjligt, bokats för intervjuerna. När 

auktoriserad tolk inte funnits tillgänglig har utbildad tolk bokats via tolkförmedlingen.  

 

Intervjuerna har spelats in med en mobiltelefon och därefter transkriberats (Silverman, 

2013). Stödanteckningar har tagits löpande under intervjuerna. Alla intervjuer 
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transkriberades i sin helhet. Utifrån forskningsfrågan har samtalet transkriberats i sin 

helhet men utifrån analysmetoden har det inte bedömts nödvändigt att skriva ut pauser, 

kroppspråk eller intonationer (Kvale, 2014). Överlag har språket transkriberats i form av 

talspråk. Vissa korrigeringar, där exempelvis en tolk har avbrutit sig själv för att 

formulera meningen på nytt, har gjorts för att öka läsbarheten (Öberg, 2015).  

 

Kompletterande information har inhämtats genom samtal med Arbetsförmedlingens 

statistikenhet eftersom utomstående inte kan få tillgång till deras interna datalager. 

Information har även inhämtats från socialsekreterare inom Glappet avseende rutiner för 

återbetalning eftersom dessa rutiner enbart finns tillgängliga för intern bruk.  

 

6.2.3 Tematisk analys 

Analysen är tematisk (Rennstam & Wästerfors, 2015). Utifrån det omfattande empiriska 

intervjumaterialet bedömdes tematisk analys vara relevant att genomföra då det 

möjliggjorde en tydlig och överskådlig summering av materialets huvudsakliga teman 

(Nowell et.al. 2017). Transkriberingen innebar att  materialet gicks igenom grundligt, 

vilket kompletterades med ytterligare, noggrann genomläsning när samtliga intervjuer var 

transkriberade. I bearbetningen av datan framkom både repetitioner, övergångar och 

likheter, samt skillnader (Bryman, 2008). Dessa kategoriserades därefter i teman och 

subteman. Inspirerad av Davidssons (2015) studie operationaliserades teorin om 

rationaliteter genom att analysera vilka motivatorer och argument som skildrades i 

intervjupersonernas utsago. I den första omgången av analysen identifierades flera 

subteman (Silverman, 2015); argument/motivation till att ta lån-inte ta lån, upplevd 

konsekvens av lånet, övriga grundförutsättningar/livssituation, syftet med policyn, synen 

på individen, kritik mot policyn, bakgrundsskäl/grundförutsättningar till 

implementeringen av policyn och upplevt problem som ska åtgärdas.  

I nästa steg av analysen kunde dessa subteman sorteras in i större teman relaterade till 

policyn, motivatorer i förhållande till policyn, synen på individen och upplevelse av 

policyn. Eftersom det empiriska materialet var extensivt gjordes även sammanfattningar 

på varje individ och en matris över görandet av politik gjordes som stöd i analysarbetet 

(jmf Bazely, 2009). Jag skrev även kontinuerligt i loggboken som ett ytterligare stöd i 

analysarbetet (Nowell, et.al. 2017). I den sista fasen av analysen analyserades dessa teman 

med stöd av teori och relevant forskning.  

6.2.4 Förförståelse och ingång till studien 

Det är viktigt att redogöra för den förförståelse som kan finnas för att öka transparensen 

i en kvalitativ studie (jmf Thomassen, 2017: Thomsson, 2010: Alvesson & Sköldberg, 

2017: Nowell, et.al 2017) Min förförståelse, förutom mina egenskaper som vit kvinna 

född 1991, är att jag efter genomförd socionomexamen arbetade under ett års tid arbetade 

på den arbetsplats som nu är föremålet för min studie; Socialtjänsten hos enheten för 

ekonomiskt bistånd. Min ingång till studieobjektet var i rollen som socialsekreterare. I 

syfte att ge en tydligare bild vill jag återge mitt första möte med policyn som heter 

etableringslån. 

 

På min enhet arbetade två socialsekreterare specifikt inom Glappet där ekonomiskt 

bistånd ges till nyanlända som har fått sitt uppehållstillstånd och inväntar sin 

etableringsersättning. Den första gången förslaget om policyn lades fram på enhetsmöten 

under våren 2017 kom förfärade utrop från hela personalgruppen. Alla ifrågasatte 

förslagets rättsliga bäring, utifrån den rådande praxis avseende handläggning av 

ekonomiskt bistånd som samtliga var bekanta med. Efter att policyn hade implementerats 
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gavs vi socialsekreterare besked om att sökande som tillhörde Glappet även skulle få 

matpengar som lån, inte bidrag, i de fall det var tydligt att de tillhörde denna grupp. En 

dag när jag skulle handlägga akuta ansökningar om matpengar kom två personer som var 

nyligen inflyttade från en annan kommun och sökte matpengar. Dessa personer hade 

ingen kännedom om policyn och dess regler om lån. Det var även tydligt att de tillhörde 

Glappet. De ville inte ta emot matpengar som lån av personliga skäl. Samtidigt fanns det 

inkomna underlag som visade att de inte hade några andra tillgångar att tillgodose sin 

akuta försörjning med. Beskedet från cheferna var att vi skulle informera personerna om 

att ta lånet ifall de ville ha matpengar överhuvudtaget. När min närmaste chef delgav oss 

socialsekreterare informationen så frågade hon samtidigt vad vår bedömning var. Mitt 

besked var att jag vägrade skriva under ett dylikt beslut med mitt namn, eftersom att jag 

ansåg att den rättsliga bäringen att avslå matpengar och enbart erbjuda lån var högst 

osäker. Mitt besked var att de högre cheferna själva fick delge och skriva under det 

beslutet ifall detta var något de önskade genomdriva. Detta eftersom jag inte ville skriva 

under något som var rättsligt osäkert. Det resulterade i att min närmsta chef lät mig bevilja 

matpengar som bidrag, med hänvisning att personerna inte hade haft kännedom om 

reglerna innan och därmed inte haft möjlighet att planera sin ekonomi därefter. Min 

ingång till studien har därmed varit präglat av skepsis mot policyns rättsliga bäring och 

ur mitt socialsekreterar-perspektiv har jag betraktat det som en oförrätt mot personerna 

som erbjuds detta lån inom Glappet. Detta första möte med policyn betraktar jag som en 

för-observation i min abduktiva process och det var även grunden till valet av 

studieobjekt.  

 

Min förförståelse har varit präglat av min tidigare erfarenhet som socialsekreterare. Under 

denna studie har det även resulterat i ett insider-outsider perspektiv där min kännedom 

om såväl institutionens beskaffenhet och regler, samt om de faktiska förutsättningarna i 

handläggningen har påverkat både mitt urval som utformandet av intervjuguider. Det kan 

även ha resulterat i att jag har haft en närsynthet till frågan där det första negativa intrycket 

av policyn har färgat mitt perspektiv avsevärt. Insider-perspektivet framkom tydligt i 

intervjun med Oliver Rosengren där han i intervjusituationen uppgav att all handläggning 

av ärenden inom Glappet gjordes via mötesplatsen. Utan mitt insider-perspektiv hade jag 

troligtvis godtagit detta som fakta men utifrån min koppling till arbetsplatsen kunde jag 

fort konstatera att detta inte stämde, då merparten av handläggningen sker från det 

“vanliga” socialtjänstkontoret på Willans Park.  

 

En annan del av insider-perspektivet var att jag var väl införstådd med vad som sades och 

tycktes om policyn i fikarummet hos enheten för ekonomiskt bistånd. Denna information 

kunde jag dessvärre inte inkludera i studien sedan detta var ett perspektiv förbehållet 

insiders i organisationen. Om jag hade varit en outsider hade jag troligtvis inte varit lika 

insatt i de aspekter i policyn som betraktas som negativa hos socialsekreterare. Mitt filter 

i förhållande till frågan hade därmed förmodligen varit mer neutralt och potentiellt mer 

öppet för fler perspektiv gällande policyn. Min position som tidigare kollega och insider 

inom organisationen kan även ha förhindrat en mer kritisk syn på socialsekreterarnas roll 

i denna policy utifrån tidigare lojalitetsband. Ett mer tydligt outsider perspektiv hade 

eventuellt kunnat ge andra kunskaper och insikter om samma studieobjekt. Dwyer & 

Buckle (2009) argumenterar däremot för att den svart-vita synen på insider och outsider 

perspektiv är förlegad och simplistisk. De lyfter snarare fram hur det finns ett utrymme 

mellan insider och outsider där positionen som kvalitativa forskare är mer flytande då 

forskaren både är “med” sina studiedeltagare och samtidigt står lite utanför och 

observerar. Flexibiliteten mellan de olika perspektiven framställer Dwyer & Buckle 
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(2009) som nyckeln till en mer rik kvalitativ analys. Denna bild kan jag relatera till i 

studien både i mötet med representanterna för policyn och brukarna, där mitt insider-

perspektiv till viss del har bidragit till en initiell, djupare förståelse för de omgivande 

regelverken men där mitt outsider-perspektiv som forskare samtidigt gett utrymme för att 

backa och reflektera¨, samt systematisera delgiven information.  

6.2.5 Urval 

Lamont & Swidler (2014) uppger att intervju som metod möjjliggör ett tydligt fokus på 

studiens forskningsdesign där urvalet tillägnas särskild uppmärksamhet. De menar att 

urvalet inför en intervjustudie tillåter i högre grad, jämfört med mer randomiserade 

urvalsprocesser, en särskild jämförelse som spänner sig över olika kontexter, situationer 

och olika grupper av personer. I denna studie har urvalet varit avgörande just eftersom 

studien inrymmer såväl olika kontexter som grupper av personer, vilket kommer 

beskrivas mer ingående nedan.  

 

I studien har målinriktat urval främst tillämpats i förhållande till studiens forskningsfrågor 

(Bryman, 2008). Ett första målinriktat urval gjordes när etableringslånet som policy i 

Växjö kommun valdes som fall. Tidigt i studien tog jag även kontakt med Vansbro 

kommun eftersom etableringslånet som policy först implementerades där. Utifrån 

bristande resurser i förhållande till tid och ekonomiska medel valde jag att enbart fokusera 

på Växjö kommun. Urvalet kan därmed även benämnas som ett tvåstegsurval (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015:40) eftersom Växjö kommun först valdes, vilket efterföljdes 

av urval av intervjupersoner inom den kontexten. Utifrån forskningsfrågorna valdes tre 

målgrupper av intervjupersoner för deltagande i studien; politiker som beslutade om att 

implementera policyn, tjänstepersoner som implementerade policyn och brukare som 

hade tagit del av policyn. Detta urval kan även benämnas som en teoretisk 

samplingsmetod (jmf Glaser & Strauss, 1967) eftersom det på förhand finns tre kategorier 

av studiedeltagare där intervjupersoner förfrågas tills materialet bedöms vara teoretiskt 

mättat.  

 

För att göra ett målinriktat urval avseende vilka politiker som skulle efterfrågas 

kontrollerades beslutsprotokollet från nämndsammanträdet när beslut om att införa 

policyn etableringslån togs. Beslutsprotokollet visade även vilka politiker som hade röstat 

för och emot policyn. Det framkom att nämndordförande Oliver Rosengren, som 

representerar Moderaterna som är i majoritet, röstade för förslaget och vice ordförande 

Martin Edberg, som representerar Socialdemokraterna som är i opposition, röstade emot 

förslaget. Kontakt med förfrågan om deltagande i studie, se bilaga, togs via mail med 

både nämndordförande och vice ordförande. Eftersom båda uttryckte en önskan om att 

delta i studien gjordes inga fler efterfrågningar då urvalet bedömdes vara teoretiskt mättat 

(Silverman, 2013). 

 

Urvalet av tjänstepersoner baserades på min kännedom utifrån mitt insiderperspektiv i 

organisationen och var ändamålsenligt utifrån deras nyckelpositioner i förhållande till 

policyn etableringslån (Thomsson, 2010). Kontakt med förfrågan om deltagande togs via 

mail med förvaltningschefen för Arbete och Välfärd, verksamhetsutvecklare som har 

implementerat policyn och utredare som gjorde en första utredning av policyn. 

Socialsekreterare inom Glappet på enheten för ekonomiskt bistånd kontaktades muntligen 

vid träff på dåvarande gemensam arbetsplats. Av de förfrågade tjänstepersonerna 

samtyckte enbart förvaltningschef och utredare till att delta i studien. Socialsekreterarna 

uttryckte initialt ett intresse att delta men valde efter en tid att avstå. Med ett “iterativt” 

tillvägagångssätt (Bryman, 2008) korrigerades forskningsfrågan, som en del av den 
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abduktiva processen, vilket resulterade i att materialet avseende tjänstepersoner trots allt 

bedömdes vara teoretiskt mättat med de tjänstepersoner som valde att delta. Vidare 

förfrågningar gjordes inte.  

 

När brukare skulle förfrågas tog jag först kontakt med socialsekreterarna inom Glappet 

och frågade ifall de kunde lämna ut blanketter, och berätta om blanketternas innehåll ifall 

tillfälle gavs, med förfrågan om deltagande i studie till sina klienter, se bilaga. Urvalet i 

det skedet kunde därmed snarare framställas som ett bekvämlighetsurval eftersom 

målgruppen bedömdes svåra att få tag i på andra sätt (Trost, 2010). Den kontakten 

resulterade enbart i två intervjupersoner och detta ansåg jag vara för lite i proportion till 

den “statliga” representationen i materialet. I intervju med intervjupersonerna som 

förmedlats via socialtjänsten frågade jag dem ifall de kände någon annan som kunde delta 

och på så vis få igång ett snöbollsurval (Thomsson, 2010) men intervjupersonerna hade 

inga tips om ytterligare potentiella intervjudeltagare.  

I nästa steg försökte jag få kontakt med samhällsorienteringen i Växjö kommun eftersom 

alla nyanlända deltar i den som ett första steg i etableringsprogrammet. Den kontakten 

resulterade dessvärre inte i några intervjupersoner. Därför tog jag kontakt med 5 av totalt 

11 stycken anordnare för SFI-studier i Växjö kommun eftersom i princip samtliga 

nyanlända deltar i SFI-studier som en del av etableringsprogrammet. I kontakt med 

anordnare för SFI-studier var det enbart Folkuniversitetet som lät mig som utomstående 

besöka deras lektioner och informerade om min studie.  Enligt överenskommelse med 

Folkuniversitetet besökte jag därmed fyra SFI-klasser på A-B nivå där jag informerade 

om studien med stöd av språkstödjare. I slutet av informationen uppgav jag att de som 

hade vidare intresse av eventuellt deltagande kunde få ytterligare information utanför 

klassrummet. Med stöd av språkstödjaren framkom det i samtalet utanför klassrummet 

vilka som faktiskt hade haft etableringslån och förfrågan om deltagande gavs till dem. En 

typ av sannolikhetsurval (Bryman, 2008, s 433) gjordes därmed i förhållande till 

studiedeltagare via Folkuniversitetet. Flera visade sitt intresse för att delta men ett 

ytterligare urval gjordes i likhet med Thomssons (2010) resonemang om tillgänglighet; 

de som upplevdes mest tillgängliga/kontaktbara kontaktades i första hand vilket 

resulterade i ytterligare två intervjudeltagare. Vid en av intervjuerna tog 

intervjudeltagaren med sin partner, utan information på förhand, som också hade ansökt 

om etableringslån. Urvalet av den sista intervjudeltagaren gjordes därmed via ett 

snöbollsurval (ibid.). Med totalt 5 brukare bedömdes därefter materialet vara teoretiskt 

mättat utifrån begränsad tillgång av tid.  

6.2.6 Presentation av intervjupersonerna 

Gruppen av intervjupersoner består av politiker, tjänstepersoner och brukare. Eftersom 

politiker och tjänstepersoner har intervjuats i egenskap av deras yrkesroll har de samtyckt 

till att bli presenterade med namn och yrkestitel i studien. Brukarna avidentifieras av 

etiska skäl där jag har tilldelat de siffror mellan 1-5. För att undvika identifiering 

presenteras enbart den empiri som är relevant för att skapa en tydligare bild inför analysen 

av respektive rationalitet. En gemensam nämnare är däremot att samtliga brukare som har 

intervjuats har varit arabisk-talande och haft sin härkomst i västasiatiska länder. I gruppen 

av brukare som har intervjuats har fördelningen av män och kvinnor varit jämn. 

Utbildningsnivån varierat från avslutad grundskolenivå till akademiska utbildningar.  

Intervjuperson 1: Har blivit anvisad (ABO) och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.  

Intervjuperson 2: Har ordnat eget boende (EBO) och har ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd. 
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Intervjuperson 3: Har ordnat eget boende (EBO) och har ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd 

Intervjuperson 4: Har blivit anvisad (ABO) och har ett varaktigt uppehållstillstånd 

Intervjuperson 5: Har ordnat eget boende (EBO) och har ett varaktigt uppehållstillstånd  

Ordförande Oliver Rosengren i nämnden för Arbete och Välfärd i Växjö kommun, har 

tagit initiativet till att införa policyn etableringslån. Oliver Rosengren representerar 

Moderaterna. 

Förvaltningschef Per Sandberg för förvaltningen Arbete och Välfärd, vilken avdelningen 

Arbete och Lärande, där policyn implementerades, tillhör.  

Vice ordförande Martin Edberg i nämnden för Arbete och Välfärd i Växjö kommun. 

Martin Edberg representerar Socialdemokraterna, oppositionen i Växjö, vilka röstade 

emot den nuvarande policyn etableringslån till förmån för ett eget politiskt förslag. 

Utredare Mats Karlsson för nämnden för Arbete och Välfärd i Växjö kommun. Mats 

Karlsson var den som initialt fick uppdraget att utreda policyn etableringslån innan den 

infördes. När policyn röstades igenom, trots de hinder som utredningen påvisade, JO-

anmälde Mats Karlsson Växjö kommun som privatperson. Mats Karlsson deltar i intervju 

i egenskap av privatperson.  

6.3 Studiens tillförlitlighet 

Inom kvalitativa studier är det sedvanligt att värdera kvalitén på forskningen utifrån 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2008, s. 353-357). En studies tillförlitlighet kan 

bedömas utifrån fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka studiens resultat. Studien har bedrivits utifrån forskningskravet (Gustafsson, 

Hermerén & Pettersson, 2011), vilket styrker studiens trovärdighet. Vidare har 

intervjudeltagare erbjudits att få läsa och komma med rättningar på de transkriberade 

intervjuerna, för att säkerställa att inga misstolkningar har gjorts (Silverman, 2015). Alla 

förutom en intervjudeltagare tackade dessvärre nej till det erbjudandet. Trovärdighet 

genom respondentvalidering har därmed inte kunnat styrkas. Studiens överförbarhet kan 

till viss del redogöras för med att studiedeltagarnas utsagor har återgetts utförligt både 

med flytande text och citat (Bryman, 2008). Därav har vissa intervjucitat prioriterats att 

tas med i sin helhet, trots sin längd, för att återge en mer rik kontext varur slutsatserna har 

dragits (Nowell, et.al. 2017). Detta har bedömts som särskilt viktigt i förhållande till 

citaten där en tolk har översatt intervjudeltagarens svar för att skapa en större tydlighet 

och inblick i vilken grund slutsatserna baseras på. Med en fyllig databas kan utomstående 

värdera ifall resultaten är överförbara. Studiens ram har däremot inte tillåtit en extremt 

detaljerad återgivelse av alla kontextuella detaljer. Överförbarheten har främst uppnåtts 

genom att jämföra studiens resultat med tidigare forskning inom integrationspolitik 

(Ahrne & Svensson, 2015:26-27).  

 

Pålitlighet uppnås genom att tydligt återge hur forskningsprocessen har sett ut. I min 

studie tillgodoses kriteriet med en utförlig redogörelse av såväl studiens tillvägagångssätt 

som urval. Vidare har studiens utvecklingsprocess framställts i förhållande till den 

abduktiva ansatsen och loggbok har förts för att ge en tydlig inblick studiens olika faser 

(Nowell, et.al. 2017). Det fjärde kriteriet rör styrkandet av att forskaren inte har låtit 

personliga åsikter påverka studiens resultat. Lamont & Swindler (2014) hävdar att det 

finns en risk att kvalitativa forskare ibland kopplar ihop samband vilka inte kan korreleras 

med den verklighet som studiedeltagarna responderar till. Utifrån den 

socialkonstruktionistiska ansatsen (Thomassen, 2007) kan den risken enbart bemötas med 

att synliggöra min roll som forskare och kunskapsproducent i materialet. Detta kriterium 

har tillgodosetts genom en utförlig redogörelse om min förförståelse inför studieobjektet 

och genom ett transparent förhållningssätt till min roll som kunskapsproducent i 
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materialet. Kvale (2014) hävdar att den kvalitativa forskningsintervjun är en möjlighet 

för att ge det subjektiva ett utrymme att utvecklas, vilket även är intervjuers styrka.  

 

Studiens fokus att redogöra för varje aktörs rationalitet, dess logik bakom dess handlande, 

kan bidra till studiens äkthet eftersom det ämnar att skildra olika aktörers upplevelser av 

policyn (Bryman, 2008). Studien kan med detta fokus även bidra till att de olika aktörerna, 

ifall de läser studien, får en ökad förståelse för varandras position i förhållande till 

policyn. Genom att inkludera politiker från såväl majoritet som opposition, 

tjänstepersoner som både har varit för och emot policyn samt brukare som emottar 

etableringslånet har flera uppfattningar kunnat presenteras, vilket har bidragit till en mer 

nyanserad bild av olika upplevelser och åsikter.  

 

Slutligen kan materialets tillförlitlighet diskuteras rörande rationaliteternas 

förklaringsvärde utifrån reellt handlande. Alla studiedeltagare har i intervjuer redogjort 

för vilka val de har tagit i förhållande till etableringslånet. Dessa val har stundom 

motiverats med argument och upplevda villkor, vilket i studien benämns som motivatorer. 

Dessa redogörelser har gjorts i efterhand och utifrån Lamonts och Swindlers (2014) 

resonemang borde även studiedeltagare riskera att dra samband mellan handlingar, vilka 

möjligtvis inte fanns där ursprungligen. Detta kan utgöra en potentiell svaghet i studien i 

förhållande till rationaliteternas förklaringsvärde inför exempelvis framtida handlingar. 

Det utsagorna dock vittnar om, är vad aktören i den givna stunden uppfattar som ett klokt 

och logiskt handlande. Därför kan kausaliteten till viss mån tillskrivas ett mindre värde 

eftersom studien främst ämnar att få en förståelse för den förnuftsram, den rationalitet, 

aktören upplever sig ha handlat utifrån.  

 

6.4 Etiska överväganden 

Utifrån forskningsetiska principer ska en studies nytta överväga den potentiella skada den 

kan orsaka för intervjudeltagarna i enlighet med lag 2003:460 om etikprövning av 

forskning som avser människor. Studiens nytta ligger främst i att belysa nyanländas del i 

görandet av socialpolitik, eftersom det saknas studier av specifikt deras rationalitet inför 

görandet av politik,  och bedöms överväga den potentiella skadan.  

Ett etiskt perspektiv på studien är att många forskare avhåller sig från att genomföra 

studier med nyanlända som inte kan tala svenska eftersom tolkkostnaderna ofta bedöms 

kosta för mycket i förhållande till forskningsprojektets budget. Att genomföra en studie 

och ge nyanlända en möjlighet att uttrycka sitt perspektiv rörande deras förhållningssätt 

till en policy, kan bidra till att öka deras representation som subjekt istället för objekt, 

inom studier av integrationspolitik. Vidare kan studiens utformning där brukare definieras 

som aktiva aktörer i produktionen av politik även bidra till en annan form av 

representation, eftersom brukaren inte presenteras som en maktlös mottagare utan snarare 

som en kapabel medborgare. Detta kanske inte ger en positiv effekt för exakt de brukare 

som deltar i studien men det kan bidra till en mer autentisk representation av nyanlända 

överlag (Kvale, 2014).  

Utifrån konfidentialitetskravet och självbestämmandekravet har urvalsprocessen 

avseende brukarna i studien krävt en god planering (Kvale, 2014). När urvalet har skett 

via socialsekreterare eller via Folkuniversitetet har brukarna därmed enbart fått 

information om studien och kontaktuppgifter till mig. Vid intresse att delta har tid för 

intervju bestämts över telefon eftersom den enskilde annars kunde ha, utifrån sin 

beroendeställning till socialsekreterare och lärare, känt sig tvungen att delta i studien. 

Vidare har brukares konfidentialitet inte röjts i förhållande till socialsekreterare och lärare 
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eftersom träff har bestämt över telefon (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). Vid 

intervjuer med brukare har auktoriserade tolkar bokats för att säkerställa att brukarna får 

korrekt översättning (Fioretos et.al. 2014).  

Öppenhetskravet och informationskravet har tillgodosetts genom att alla intervjudeltagare 

i studien har innan intervjun påbörjats muntligen fått information om studiens syfte. Alla 

deltagare har även fått erbjudande om att ta del av studien innan den publiceras. Alla 

deltagare har samtyckt att delta efter de har erhållits information (Davies, 2008). Brukare 

har erbjudits att läsa studien på svenska i efterhand men på grund av bristande resurser 

har jag inte kunnat erbjuda en översatt version på deras hemspråk. Ett specifikt fokus på 

etiska principer i förhållande till brukarna har iakttagits eftersom de, till skillnad från 

politiker och tjänstepersoner, har intervjuats om sitt privatliv.  

Ytterligare etisk hänsyn har därför behövts för att säkerställa att deras integritet värnas 

om i studien (Bryman, 2008, s. 137). En dylik etisk hänsyn har varit att både ha ett socialt 

bemötande, ifall någon blev upprörd, men samtidigt undvika att “gräva vidare” i de ämnen 

som uppfattades särskilt sensitiva (Kvale, 2014, s. 110-111). 

7 Resultat och Analys 
I detta avsnitt kommer det empiriska underlaget, intervjupersonernas redogörelser av 

motivatorer och argument, att analyseras utifrån rationalitetsbegreppet och utvald, 

relevant forskning. Avsnittet är uppdelat i tre delar där de två första delarna kommer att 

behandla de olika gruppernas rationaliteter. I den tredje delen kommer de olika 

gruppernas rationalitet att analyseras i förhållande till varandra samt kopplas till nationell 

socialpolitik inom integration. I texten kommer längre citat att användas, när det bedöms 

som nödvändigt, för att återge en mer rik kontext varur slutsatserna har dragits (Nowell, 

et.al. 2017).  

 

7.1 Det autonoma livet 

Inledningsvis bör det nämnas, att samtliga brukare som har samtyckt till att delta i den 

här studien har anlänt till Sverige som flyktingar. Intervjupersonerna har flytt på grund 

av olika typer av kriser och flera vittnar om långa vandringsdagar i regn, om långa 

tågfärder, om oro för nära och kära. Flertalet av intervjupersonerna har väntat ungefär 1-

2 års tid på att få uppehållstillstånd. Under den tiden har de bott på olika 

flyktingförläggningar, där tiden inte kunnat fyllas med särskilt mycket mer än väntan på 

att få ett besked i sin ansökan om uppehållstillstånd. När jag träffar intervjupersonerna 

har samtliga ett eget boende och har nyligen, eller ska påbörja, sina SFI-studier som en 

del av etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Fokus för denna studie, 

etableringslånet, är således bara en liten del av en lång process, som måhända började 

med en packad väska i Damaskus. Den processen, att fly och etablera sig på nytt i ett nytt 

land, utgör en extremt omfattande livsförändring för många. I mötet med 

intervjupersonerna uttrycktes inte enbart förhållningssätt till etableringslånet i sig, utan 

etableringslånet återgavs som en del av en process vars början och slut sträckte sig utanför 

etableringslånet. Slutmålet, som samtliga intervjupersoner uttryckte på olika vis i 

intervjuerna, är att bli självständig. Denna strävan efter självständighet gestaltades som 

ett stort driv mot att få ett eget boende, en egen försörjning genom arbete och en sund 

privatekonomi. Självständighet kan även innebära att vara autonom; möjligheten till 

självstyre. Nedan yttrar intervjuperson 4 sitt framtida mål om självständighet.   

 

F: (...) Men hur ser du på framtiden om 5 år, hur ser det ut för dig då?  

Intervjuperson 4: Jag ser ljus framtid och fin framtid. Här i Sverige så ser jag en bra framtid 
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F: är du kvar här (i lägenheten hen bor i nu) eller bor du i ett slott eller? 

Intervjuperson 4: Nej inte något slott eller palats men det är bara att kunna vara 

självständig och klara sig själv, det är det som jag siktar på 

 

Intervjuperson 4 återger tydligt sitt mål om att bli självständig där hen även tidigare i 

intervjun berättade hur hen har kontaktat Arbetsförmedlingen då hen anser att deras “korta 

väg” in i arbetslivet inte är snabb nog för hens del. Denna brådska, denna iver till att nå 

självständighet återges även av intervjuperson 3.  

Intervjuperson 3: Det här är för dom flesta, när dom får uppehållstillstånd, dem stannar 

i ett helt år på Migrationsverkets bostäder. Jag har väntat ett år tills jag gjorde mötet 

med dom och sedan jag fick 7 månader tills jag fick uppehållstillstånd och jag kunde 

inte vänta mera, tid. Jag måste börja och plugga och studera  

F: Ja du ville komma igång med allting? 

Intervjuperson 3:Ja eftersom att jag såg kompisar som väntade ett år på en bostad, dom 

har inte fått någonting 

Drivet att komma vidare i sin process, för att uppnå självständighet, är tydligt 

framträdande hos samtliga intervjupersoner. I min analys definierar jag detta driv som en 

övergripande rationalitet, önskan om det autonoma livet, vilket närmare kan identifieras 

genom att belysa de motivatorer och argument som intervjupersonerna har lyft fram i 

intervjuerna avseende deras förhållningssätt till etableringslånet som policy.  

 

7.1.1 Eget boende som vägen till SFI 

I intervjuer med brukare uttryckte merparten av dem att det var svårt att hitta eget boende 

och att det tog lång tid innan man fick erbjudande om anvisat boende (ABO). Frågan om 

att få ett ordnat boende snabbt lyftes fram som en viktig punkt och detta sedan ett ordnat 

boende upplevdes vara nyckeln till resterande trygghetssystem, vilket även bekräftas av 

Skatteverkets (2018) regler avseende folkbokföring på eget boende för att få ett svenskt 

personnummer. Intervjuperson 2 uppgav att hen erhöll sitt tillfälliga uppehållstillstånd för 

10 månader sedan när intervjun ägde rum. Under den tiden har hen bott på en 

flyktingförläggning och hen beskriver att de som får tillfälliga uppehållstillstånd inte 

erbjuds anvisningar till bostäder. Intervjuperson 2 berättar därför i citat nedan om sitt 

beslut att ordna eget boende istället för att invänta en anvisning.  

 
Intervjuperson 2: Efter 10 månader, eftersom jag har inte fått någon bostad eller skolan, 

för att jag ska kunna få en bostad och börja skolan, så jag flyttade och bor med en 

familj för att göra det. Mitt uppehållstillstånd går ut om tre månader, och jag vill inte 

vänta på Migrationsverket för en placering eller att jag ska få någon bostad genom 

dom, eftersom att jag tyckte att det har gått väldigt lång tid, det är därför som jag tog 

det här steget 

Intervjuperson 2 valde att flytta till eget boende (EBO) för att påskynda sin start av 

svenska studier. Denna flytt resulterade i att LMA-ersättningen från Migrationsverket 

upphörde och intervjuperson 2 vände sig till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt 

bistånd i avvaktan på etableringsersättningen. Intervjuperson 3 och 5 uppger ett liknande 

resonemang. 

 
Intervjuperson 5: Jag har varit här i 2 år, i Sverige (...). Jag har haft uppehållstillstånd 

under ett år nu. Jag har väntat på att Migrationsverket att dom skulle flytta mig till en 

bostad och det tog lång tid, jag sökte bostad själv och nu jag har gått till socialtjänsten 

och jag begärde det här lånet. 

 

Intervjuperson 3: Under den här tiden jag hade inte kontakt med folk, jag har inte lärt 

mig någonting, jag har inte gått till skolan. När jag fick det här, när jag fick 
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uppehållstillstånd jag hade bråttom att jag skulle integrera mig på samhället och lära 

mig och integrera mig i samhället. 

Intervjuperson 5 och 3 uttrycker, i likhet med intervjuperson 2, en brådska att komma ut 

i eget boende istället för att invänta en anvisning. Flytten till eget boende för att påskynda 

sin start av svenska studier, definierar jag som en motivator som ingår i den övergripande 

rationaliteten om att uppnå ett autonomt liv. Detta val resulterade i olika konsekvenser 

för varje intervjuperson. När personerna flyttade från flyktingförläggningarna till eget 

boende upphörde LMA-ersättningen från Migrationsverket och alla tre vände sig till 

socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd i avvaktan på 

etableringsersättningen. Intervjuperson 3 uppger att hen fick besked i mötet med 

socialtjänsten att hen behövde uppvisa ett hyreskontrakt för att kostnaden för boende 

skulle medtas som en utgift i den ekonomiska beräkningen. Hyresvärden krävde en 

deposition motsvarande en månadshyra innan intervjuperson 3 kunde signera kontraktet. 

Eftersom intervjuperson 3 ville påbörja sina studier så fort som möjligt, tog hen ett 

privatlån av en vän för att kunna betala hyresdepositionen. Intervjuperson 5 beskriver 

samma scenario där hen även fick ta ett privatlån för att kunna få skriva på sitt kontrakt. 

Intervjuperson 3 berättar vidare att hen beviljades 9000kr i lån från socialtjänsten, vilket 

skulle täcka alla avgifter. Intervjuperson 3 uttrycker dock sin upplevelse av en ansträngd 

ekonomi till följd av situationen med två lån.  

 
Intervjuperson 3: Men dom här pengarna som jag har lånat av socialtjänsten, det är 

skyldig för dom här pengarna plus och dom här pengarna som jag har lånat av min 

kompis. Det här är problemet som många har, har råkat ut för det här att många har 

hittat rum och bostäder men när dom ser det här problemet dom stannar på MVs 

bostäder för att dom kan inte betala. 

Intervjuperson 3 uppgav även att en del av pengarna hade gått till att köpa en del 

hemutrustning, vilket resulterade i att personen fick det väldigt ekonomiskt svårt i denna 

period. Vid frågan om hen hade ansökt om hemutrustningslån från CSN replikerade 

intervjuperson 3 med att i den svåra ekonomiska situationen hen befann sig i, med lån till 

kommunen och till en vän, var det knappast klokt att belåna sig ytterligare. Motivatorn -

att ha en sund privatekonomi kommer att belysas i nästa avsnitt. Den situation som 

intervjuperson 3 däremot framställer kan förstås som ett exempel på rationalitetens 

överordnade betydelse inför individens görande av politik i mötet med policyn 

etableringslån. Individen tar beslut utifrån vad hen bedömer som mest rationellt i 

förhållande till sin kontext och förståelseram.  

7.1.2 Den sunda privatekonomin 

En sund privatekonomi lyfts av samtliga brukare fram som en viktig del i ett självständigt 

liv. Alla intervjupersoner hade ställts inför liknande ekonomiska förutsättningar i och med 

Glappet mellan ersättningar, LMA-ersättningen och etableringsersättningen, och har fått 

förhålla sig till samma möjliga lån; etableringslånet från kommunen och 

hemutrustningslånet från CSN. I intervjuer uttryckte samtliga brukare en oro för hur 

etableringslånet skulle påverka deras privatekonomi. Frågan om privatekonomin, i ljuset 

av förutsättningarna med två olika lån och övriga ekonomiska situation, framstår därmed 

som en viktig motivator som har påverkat deras val och förhållningssätt gentemot 

etableringslånet som policy. Denna motivator har däremot tagit olika uttryck hos de olika 

intervjupersonerna. Intervjuperson 2 uppgav att hen valde att avstå från att ta 

etableringslånet. Resonemangen bakom hens val att avstå från etableringslånet skildras i 

nedanstående citat.  
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Intervjuperson 2: Och orsaken till detta att jag inte ville ta lån är att jag kanske tänker, 

tänk om jag inte kan betala tillbaka kanske någon månad eller att jag blir försenad och 

jag vet inte hur reglerna ser ut och vad säger lagen om det. Och jag tänker, tänk om jag 

inte får min post, eller om jag blir försenad av någon anledning att betala denna månad, 

eller den månaden också, och jag kan inte svenska och jag vill inte att jag hamnar hos 

kronofogden. Det var orsaken varför jag inte har ansökt om lån, att jag skulle inte 

kunna betala tillbaka och att mitt namn blir inte bra. Och då så här, det är inte bra för 

oss om vi får en sån svart prick på våra namn, det är inte bra för uppehållstillstånd. 

Intervjuperson 2 berättade vidare hur ett privatlån från en vän upplevdes som mer 

avslappnat och mindre riskfyllt i förhållande till hens möjligheter till att erhålla ett 

permanent uppehållstillstånd efter att det tillfälliga har löpt ut. Här framhåller 

intervjuperson 2 att uppehållstillståndets karaktär har påverkat hens förhållningssätt till 

etableringslånet eftersom hen har en önskan om att få permanent uppehållstillstånd. 

Därför definieras denna önskan i min analys som en motivator. Kommunens ersättning 

inom Glappet i formen av ett lån förmedlas här av intervjuperson 2 som ett potentiellt 

hinder för hens framtida ekonomi och livssituation i Sverige. Även om intervjuperson 2 

senare framhåller att hen inte är medveten om reglerna och att det troligen är upp till var 

och en av utredarna hos Migrationsverket, framhålls rädslan och oron inför 

konstruktionen lån från kommunen. Den sunda privatekonomin som motivator, i 

kombination med motivatorn om önskemålet om att få permanent uppehållstillstånd 

skapar tillsammans förståelseramen, rationaliteten om hur det långsiktiga målet om ett 

autonomt liv i Sverige ska kunna uppnås. Utifrån hens rationalitet framstår 

etableringslånet som en risk i förhållande till hens mål om ett autonomt liv i Sverige. 

Intervjuperson 2 resonerar kring fördelen med att avstå från etableringslånet. 

Intervjuperson 2: Ja eftersom, det som jag har som blir extra från den här lönen som 

jag får från arbetsförmedlingen, jag kommer att göra det som jag vill successivt, ett 

steg i taget.  

Att avstå från lånet, och därmed de regelbundna återbetalningarna under perioden med 

etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen, framställer intervjuperson 2 som en typ 

av frihet där hen kan spara lite för att kunna fullfölja sina mål. Intervjuperson 2 vill 

exempelvis spara pengar för att ta körkort, då många arbeten kräver detta, och detta ser 

hen som en möjlighet nu när hen kan återbetala sitt lån till sin vän när hen får ett arbete, 

istället för att återbetala under perioden då hen enbart erhåller etableringsersättningen. 

Etableringslånet återges, utifrån hens rationalitet om att uppnå ett autonomt liv, som ett 

hinder snarare än ett stöd. Argumentet -att ta privatlån istället för etableringslån, 

sammanfaller här med motivatorn att ha en sund privatekonomi vilket tillsammans ingår 

i rationaliteten om det autonoma livet. Att avstå från etableringslånet i förmån till ett 

privatlån från en vän, blir således det mest kloka valet utifrån intervjuperson 2s 

rationalitet.  

 

En som valde att ta etableringslånet, intervjuperson 1, uppger till viss del ett liknande 

perspektiv avseende etableringslånets negativa inverkan på privatekonomin. 

Intervjuperson 1 blev erbjuden ett anvisat boende (ABO) och ansökte om ekonomiskt 

bistånd för att kunna betala sin första hyra. Intervjuperson 1 återger sin upplevelse av 

situationen.  

 
Intervjuperson 1: Det var väldigt besvärligt. Lägenheten var tom, jag hade ingenting i 

lägenheten, jag behövde köpa mat, möbler, det fanns ju ingenting. 

(...) 

F: Är det något särskilt skäl till att du inte har lånat pengar från CSN till hemutrustning? 

Intervjuperson 1: Nej men jag visste faktiskt inte om det, jag kände inte till det eller 

jag visste ju att det fanns ett lån men jag visste inte hur man skulle begära det, hur det 
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gick till 

F: Ok, och du fick inte information av socialsekreterarna om det? 

Intervjuperson 1: Jo hon berättade om lånet men jag tänkte, utöver första lånet ska jag 

ta ett till lån? 

Trots avsaknad av möbler och bristande ekonomiska tillgångar yttrar intervjuperson 1 i 

citatet en skepsis mot att ta hemutrustningslånet eftersom hen redan hade ansökt om 

etableringslånet. Intervjuperson 1 berättar vidare att hen vid tillfället när intervjun ägde 

rum fortfarande inte hade någon säng utan hade sovit på en madrass på golvet sedan hen 

fick lägenheten för 4 månader sedan. Motivatorn den sunda privatekonomin, i 

kombination med argumentet om att en inte ska vara belånad i onödan, förefaller ha stor 

inverkan på intervjuperson 1s beslut, där hen hellre väljer att sova på golvet på en madrass 

i flera månaders tid än att ta ytterligare lån, i form av hemutrustningslån från CSN, för att 

ha en skälig levnadsnivå. Intervjuperson 1 berättar att etableringslånet upplevs som en 

stor börda och källa till oro, där bland annat rädslan för att inte kunna återbetala lånet ger 

upphov till mycket stress. Vidare uttrycker intervjuperson 1 sin upplevelse av 

etableringslånets inverkan på hens framtida mål.  

 
Intervjuperson 1: Till exempel, ifall jag inte hade det här lånet så hade jag redan haft 

körkortet i fickan, då hade jag gjort andra framsteg. Då hade man, liksom, sett ljust på 

framtiden och andra saker som händer. 

Utöver sin upplevelse att avsaknaden av ett lån skulle innebära en mer positiv syn på 

framtiden, menar Intervjuperson 1 att hen skulle utan lånet ha kunnat ha en privatekonomi 

som lämnade utrymme till sparande för att kunna ta körkort och öka sina chanser att få 

arbete. Med lånet, uttrycker intervjuperson 1 psykisk påfrestning i form av bland annat 

oro inför möjligheterna att återbetala lånet. Eftersom hen upplever sig tvingad att ta 

etableringslånet för att betala hyran, väljer hen att avstå från hemutrustningslånet med 

hänvisning till att det är mindre klokt att belåna sig i onödan. Etableringslånet framstår 

här som ett onödigt ont som samtidigt inverkar menligt på privatekonomin. En sund 

privatekonomi framhålls som en viktig del i att kunna uppnå det långsiktiga målet om ett 

autonomt liv. Etableringslånet, däremot, blir ett hinder längs vägen mot ett självständigt 

liv. Utifrån det Sandvall (2011) presenterar kan överskuldsättning i sig resultera i 

allvarliga konsekvenser för individen och samhället i stort. Både rädslan för att ta lån i 

onödan och bilden av att ett lån potentiellt kan vara ett hinder mot ett självständigt liv är 

utifrån hennes studie, välgrundade orosmoment. Avståndstagandet mot 

hemutrustningslånet kan förstås som en sorts medicin, en kompensation för den skada 

som etableringslånet redan åsamkat privatekonomin. Här sammanfaller motivatorn -den 

sunda privatekonomin, med argumentet -att det inte är klokt att belåna sig i onödan. 

Sammantaget ingår de i rationaliteten om det autonoma livet där valet att avstå från 

hemutrustningslånet, trots dess uppenbara konsekvenser, bedöms vara det klokaste enligt 

intervjuperson 1. Att ta olika beslut för att värna om sin privatekonomi trots dessa 

konsekvenser, exempelvis sova på en madrass i flera månader i sträck för att undvika 

ytterligare lån, visar hur individen utgår från sin rationalitet i görandet av politik. 

 

Att följa den inslagna vägen   

En intervjuperson som däremot valde att ta både etableringslån och hemutrustningslån är 

intervjuperson 4. Intervjuperson 4 erbjöds ett anvisat boende och ansökte om ekonomiskt 

bistånd från socialtjänsten inom Glappet. Intervjuperson 4 berättar att hen är 

ensamstående med ett litet barn och kände sig tvungen att ta etableringslånet, eftersom 

det inte fanns någon annan lösning. Dock upplever hen sig som drabbad av de nya 

reglerna då dessa implementerades kort innan hens ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Intervjuperson 4 resonerar kring konsekvensen av att ha två olika lån.  
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Intervjuperson 4: När det gäller hemutrustningslån så det liksom, det kommer att ticka 

ränta på den, så det kommer inte att stanna vid 20000kr, det kommer att öka. Jag tror 

inte att jag kommer att klara av att betala av två lån. Och jag är ensamstående med min 

dotter, så vi får inte hjälp från någon annan. 

Intervjuperson 4 berättar vidare att lånet till socialtjänsten är om 20000kr. Utöver detta 

har hen problem med sin lever vilket har lett till tandlossning och enligt kostnadsförslaget 

kommer den behandlingen att kosta upp mot 22000kr. I kontakten med socialtjänsten 

avseende tandvården har hen fått besked om att hen kan få hjälp med en tand på 3000kr, 

men resterande tänder är det ingen idé att laga eftersom de troligen kommer lossna inom 

kort, behandlingen bedöms därmed vara estetisk och ingår då inte i “skälig levnadsnivå”. 

Intervjuperson 4 förmedlar sin oro i förhållande till sin ekonomiska situation.  

F: Jag ser nu, när jag sitter bredvid dig att du blir lite ledsen av det här, att det är 

jobbigt? 

Intervjuperson 4: Ja, jag tänker på det här varje dag och hittar ingen lösning. 

Intervjuperson 4 uttrycker både oro och viss hopplöshet inför den ekonomiska situation 

hon befinner sig i. Intervjuperson 4 berättar att hen har lämnat en erinran om att få befrias 

från återbetalningen, vilket hen inväntar besked om vid tillfället när intervjun ägde rum. 

Vidare berättar intervjuperson 4 att hen överklagade beslutet men fick avslag eftersom 

hen gjorde det för långt i efterhand. Hen uttrycker även att hen inte var medveten om 

regeln att överklagan behöver inkomma inom tre veckor efter delgivet beslut. 

Intervjuperson 4 har, till skillnad från övriga intervjudeltagare, “följt” varje steg som de 

rådande reglerna hänvisar till, då hen upplevt att hen inte har någon annan möjlig väg att 

ta för att trygga sin och sitt barns situation. Detta har resulterat i en djup oro, där 

intervjuperson 4 vittnar om en form av hopplöshet där hen inte ser några lösningar. 

Tanken på att ha en privatekonomi med ett flertal lån framställer hen som väldigt 

problematisk och tröstlös. Utifrån motivatorn, den sunda privatekonomin, har hen försökt 

överklaga beslutet om lån och ansöka om att befrias från återbetalningen. Önskan om att 

uppnå den sunda privatekonomin i förhållande till de olika lånen resulterar även i en djup 

oro, vilken kan vara grundad i dissonansen mellan hens önskan och faktiska situation.  

I stycket om det autonoma livet (se citat s. 33), förmedlar intervjuperson 4 ett tydligt mål 

om att uppnå ett självständigt liv.Trots att intervjuperson 4 uttrycker ånger över flytten 

till Växjö, uppger hen tydligt att hen ämnar att bo kvar både för sin och barnets skull. Hen 

framställer även att, som tidigare nämnt, att Arbetsförmedlingens “korta väg” inte känns 

snabb nog, då hen fort vill komma ut i arbete och tjäna en egen inkomst. Intervjuperson 

4 har följt den förslagna vägen, men återger inte grunden till det beslutet utifrån att det 

kändes mest klokt utan snarare utifrån nöd. Intervjuperson 4 berättar hur hen inte hade 

några andra lösningar, vilket flera andra intervjudeltagare har sett i exempelvis privatlån. 

Samtidigt verkar inte intervjuperson 4 helt erkänna den föreslagna vägen som fullgod i 

och med överklagan och erinran om befrielse från återbetalning. Att ta lånen verkar ha 

orsakat stor oro eftersom det inte stämmer med vad hen egentligen anser vara en klok väg 

för att uppnå sitt långsiktiga mål om självständighet. Även här framstår etableringslånet, 

i kombination med andra ekonomiska förutsättningar som hemutrustningslånet och 

tandvårdskostnaderna, som ett hinder snarare än ett stöd i hens väg mot självständighet. 

Den överordnade rationalitet som styr hens handlingar i görandet av politik förefaller vara 

hens önskan om ett autonomt liv. Detta mål försöker hen uppnå genom att exempelvis 

påskynda sin process hos Arbetsförmedlingen för att komma ut i jobb, men på grund av 

sin ekonomiska situation uppger intervjuperson 4: 
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Även om jag får jobb så kommer det inte att finnas mycket efter skatt, kanske 15000-

16000kr, man har inget bostadsbidrag eller någonting så det kommer inte att bli så stor 

skillnad. I och med att man har dom här lånen så man känner sig som kopplad. 

Ur intervjuperson 4s perspektiv utgör därmed den ansträngda privata ekonomin, vilket 

etableringslånet, hemutrustningslånet och tandvårdskostnaderna orsakar, ett hinder för att 

uppnå den självständighet som hen siktar på.  

7.1.3 Arbete som vägen till självständighet 

Rationaliteten, att uppnå ett autonomt liv, tar sig även i uttryck av en längtan och brådska 

att komma ut i arbete. I första avsnittet benämndes denna brådska i förhållande till ordnat 

boende och i andra avsnittet har det benämnts i förhållande till intervjupersonernas 

önskan om att få en ordnad privatekonomi. I detta avsnitt kommer rationaliteten belysas 

utifrån motivatorn -önskan om att komma ut i arbete. Alla intervjupersoner har uttryckt 

ett tydligt mål om att komma ut i arbete så fort som möjligt. Däremot har detta mål olika 

betydelser för var och en. Intervjuperson 1 belyser bland annat en moralisk grund till 

varför hen fort vill komma ut i arbete.  

Intervjuperson 1: Redan när jag bodde hos Migrationsverket så tyckte jag även att dom 

här pengarna jag fick därifrån, att jag inte borde ha fått dom för att jag tyckte att jag 

borde ha jobbat istället och tjänat pengar, mina pengar själv. Att jag borde ha ansträngt 

mig själv att tjäna pengar själv. Så jag har ju suttit i 1 år och 7 månader och inte gjort 

någonting i princip. Bara rullat tummarna och då tänker jag själv att man måste 

verkligen jobba och anstränga sig och få sina egna pengar, då smakar det bättre, det är 

så jag tänker. Inte att man ska sitta och vänta tills dom andra ger pengar till en. Då 

anstränger, då jobbar man och anstränger sig, kämpar för att få dom här pengarna, det 

är inte så att man tigger dom här pengarna. 

 

Intervjuperson 1 skildrar här ett ideal som skulle kunna kopplas samman med de värden 

som arbetslinjen representerar (jmf Junestav 2007; jmf Salonen, 2009) där det finns ett 

specifikt moraliskt värde i att arbeta för sin försörjning istället för att tillgodose sin 

försörjning genom bidrag. Detta ideal samstämmer även med det Dahlstedt (2009) hävdar 

är det aktiva medborgarskapet.Vidare berättar intervjuperson 1 att hen gärna vill komma 

ut i arbete för att kunna återbetala lånet, vilket visar att motivatorn -att ha en ordnad 

privatekonomi samspelar med motivatorn om -önskan att komma ut i arbete. 

Intervjuperson 1 framställer även ett annat skäl för att fort vilja tjäna egna pengar och det 

är att hens familj har fått uppehållstillstånd i ett annat europeiskt land. Intervjuperson 1 

har inte träffat dem på två års tid och vill för närvarande spara pengar både till ett pass 

och till biljetter för att kunna träffa dem igen. Intervjuperson 1 uppger även att hen har 

varit i arbete sedan 14 års ålder, motivatorn att -fort komma ut i arbete kan därmed ha 

flera grundorsaker. Det jag slås av i mötet med intervjuperson 1 är främst en önskan om 

ett normalt liv, ett liv som liknar det hen hade innan krisen i hemlandet uppstod; ett 

självständigt liv. Ett självständigt liv med arbete, ordnat boende och en ordnad 

privatekonomi. Rationaliteten om -det autonoma livet kan även förstås som en önskan om 

att -återfå ett normalt liv i avseendet att det liknar det liv som den enskilde hade innan 

den stora förändringen som flykten innebar.                                                                   

 

Intervjuperson 5 uppger att hen och hens barn redan har bott i minst 3 olika svenska städer 

vid ankomsten till Växjö. Intervjuperson 5 ordnade eget boende för att påskynda sin start 

av SFI-studier och hade vid tillfället som intervjun ägde rum ansökt om ekonomiskt 

bistånd mot återkrav inom Glappet men inte fått besked i sin ansökan ännu. För att kunna 

betala en deposition för att få skriva på ett hyreskontrakt, tog hen ett privatlån från en vän. 

Likt intervjuperson 4 uppger intervjuperson 5 att hen kände sig tvungen att ansöka om 

etableringslånet då det upplevdes vara den enda lösningen. Det intervjuperson 5 främst 
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uttrycker i intervjun är att hen konstant kämpar för att ta sig framåt, hen försöker på alla 

sätt att ordna sin situation då hen vill att hens och barnets liv ska bli bättre. Intervjuperson 

5 uttrycker vikten av att komma ut i arbete och resonerar tillsammans med intervjuperson 

3 om sina tankar om framtida yrken.  

 
F: (...) jag vill fråga, båda två, hur klarade ni er försörjning i hemländerna? 

Intervjuperson 5: För min del jag jobbade som skådespelerska på TV och vi fick bra 

lön 

F: Häftigt! 

Intervjuperson 5: Jag försörjde mig själv 

F: Och du intervjuperson 3, jobbade du eller hur såg det ut? 

Intervjuperson 3: Jag är journalist och TV regissör, jag har jobbat på många platser 

F: TV folk! 

Intervjuperson 3: Jag har jobbat på många kanaler på TV.  

F: Och hur vill ni att det ska se ut här i Sverige om 5 år? 

Intervjuperson 3: Vi hoppas på att vårt liv ska bli bättre 

F: Vad vill ni jobba med? 

Intervjuperson 5: Jag vill gärna jobba på TV, på teater, samma sak som min 

utbildning, eller mitt jobb förut 

F: Och du intervjuperson 3? 

Intervjuperson 3: Imorgon jag har, det här möte på angående praktik i samma yrke, 

jag vill jobba också i mitt gamla yrke 

Både intervjuperson 5 och 3 förmedlar en önskan om att komma ut i det arbete som de 

har erfarenhet av sedan tidigare. Intervjuperson 5 har även tidigare berättat att hen har 

tagit extrajobb i en teaterproduktion under tiden som asylsökande. Hen försöker dessutom 

ofta gå på språkcaféer för att fort lära sig språket. En stark motivator för intervjuperson 5 

verkar vara att -fort komma ut i arbete, vilket förklarar hens strävan med att lära sig 

språket snabbt. Denna motivator ingår i rationaliteten om att uppnå -det autonoma livet. 

Dock verkar det i hens fall inte enbart handla om att få en ordnad ekonomi och uppnå 

självständighet i och med egen inkomst utan det verkar även handla om att -återfå det 

normala livet, vilket i hens fall var att vara självförsörjande med sitt yrke inom teater och 

TV. Även intervjuperson 3, som intervjuades vid samma tillfälle enligt bådas önskemål 

eftersom parterna är tillsammans, framställde denna önskan om att återgå till det gamla 

yrket, vilket jag tolkar som en återgång till normalläget innan flykten från hemlandet. 

Även intervjuperson 2 återger detta perspektiv.  

F: (...) Och hur ser du på, hur ser du på tiden här framöver, kommer du att vilja 

praktisera inom något särskilt eller vill du ha något särskilt jobb sedan när du är klar 

med skolan? 

Intervjuperson 2: När jag har lärt mig språket när jag är klar, jag har jobbat som 

revisor i (i hens hemland) och jag jobba i samma bransch här. Jag tänkte kanske jag 

kanske kan söka på netto eller vilken livsmedelsaffär företag (ohörbart) jag kan jobba 

hos dem som revisor.  

Att uppnå målet om självständighet, där en del av vägen dit förutsätter att få komma ut i 

arbete, verkar för intervjuperson 2s del ta sin form i återgången till det arbete som hen 

tidigare hade i sitt hemland. Självständigheten blir ur det ljuset en väg för att återställa 

livet till den normalpunkt individen hade innan individen behövde göra den 

livsförändring som flykt innebär. I nästkommande avsnitt kommer politiker och 

tjänstepersoners motivatorer och argument att analyseras utifrån rationalitetsbegreppet. 

 

7.2 Den goda ekonomiska hushållningen 

Anja Tenje, kommunstyrelsens ordförande skriver inledningsvis i Växjö kommuns 

budget (2017) inför år 2018 att Växjös ekonomi överlag är god, men att kommunen 

behöver samtidigt rusta sig för sämre tider. Vidare återger hon hur en grundförutsättning 
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för att uppnå målet om ett starkare Växjö, rustat för just sämre tider, kräver en ekonomi i 

balans. Denna balans ska uppnås både genom såväl effektiv resursanvändning och genom 

att alla medborgare efter förmåga arbetar och betalar skatt. Slutmålet återges vara en stark 

ekonomi i balans och vägen dit uppges vara genom medborgares deltagande i 

arbetsmarknaden och deras skattebetalande.  

 

I intervjuer med politiker och tjänstepersoner har frågeställningarna i mångt och mycket 

rört bakgrundsskälen till att policyn etableringslån implementerades. Ett argument som 

har varit återkommande i intervjuerna är -att det inte är kommunens ansvar att svara för 

den här kostnaden. Denna restriktiva gränsdragning rörande vad som är kommunens 

ansvar och icke-ansvar att bekosta, tolkar jag som en åtgärd för att uppnå en effektiv 

resursanvändning av kommunens ekonomiska medel. Detta mål om att uppnå en god 

ekonomisk hushållning där -Växjö kommuns ekonomi är stark, definierar jag i min analys 

som den överordnade rationaliteten. I följande citat uttrycker ordförande Oliver 

Rosengren de bakgrundsskäl han ser ligga till grund för implementeringen av policyn 

etableringslån.  

 
Ordförande Oliver Rosengren: Det handlar i grund och botten om två saker. Den ena 

att kommunerna har inte ansvaret för personer som inte har genomgått etableringen. 

Det är liksom, utan staten ska ha ansvar den första tiden i Sverige. Och pga att staten 

inte reder ut sina system så uppstår det här tidsglappet (...) och då kommer folk till 

socialtjänsten och söker ekonomiskt bistånd. Det är den ena delen. Den andra delen 

som är så att säga en följd av det är att vi har uppfattningen att när man kommer till 

Sverige så ska inte det första man möter vara ett socialkontor, det var ju också ett av 

argumenten till att man gjorde etableringslagen en gång i tiden, att man just inte skulle 

hamna hos socialtjänsten bara för att man är nyanländ. Och då så, kom vi in i ett samtal 

om på vilket sätt kan vi styra mer tydligt mot att det inte handlar om att det första man 

möter i Sverige är ett bidrag, utan upprätthålla den här idéen om eget ansvar och 

etablering och så från första dagen. Det att, kombinerat med vi också såg då att vi hade 

ganska så stora kostnader, alltså flera miljoner kostnader i detta Glappet, som vi då 

egentligen inte ska ha eftersom att det är staten som ska ha ansvaret under dem första 

två åren efter uppehållstillstånd. Så bestämde vi oss då för att, för att fatta beslut om 

etableringslånen. 

Orsaken till implementeringen av policyn uppges i citatet vara mångbottnad. 

Konsekvensen av den tidigare ordningen, där kommunen bekostade bidraget i Glappet, 

uppges här vara höga kostnader. Både frågan om det kommunala icke-ansvaret för dessa 

kostnader och det ideologiska resonemanget om bidrag-icke-bidrag kategoriserar jag i 

min analys som argument till införandet av etableringslån. Med avgränsningen till det 

kommunala icke-ansvaret definieras de tidigare höga kostnaderna inom Glappet som en 

felaktig kostnad och för att uppnå slutmålet om effektivt resursanvändande, där Växjö 

kommuns ekonomi är stark, behöver denna utgift tas bort. Även argumentet om 

bibehållandet av eget ansvar kan i svaret ses som förenligt med slutmålet, eftersom 

individen ska uppmuntras att i första hand hellre försöka klara sin egen försörjning, än att 

söka sig till kommunen för att få bidrag. I min analys definieras -ambitionen att vara 

sparsam och ha ett effektivt resursanvändande som en motivator, vilken ingår i den 

överordnade rationaliteten om -att uppnå en stark ekonomi för Växjö kommun.   

Det bör förtydligas att begreppet “överordnad rationalitet” i förhållande till politiker och 

tjänstepersoner, används eftersom de politiker och tjänstepersoner som har intervjuats i 

studien har olika positioner i förhållande till etableringslånet som policy. Medan vissa 

innehar den styrande makten har andra en mer oppositionell position. Huvudfokus för 

denna studie är den rationalitet som påverkar görandet av politik, därför studeras den 

rationalitet som återfinns hos policymakers, de som har mandat att besluta och 
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implementera policyn, och nyanseras med perspektiv från de som är i opposition. Vice 

ordförande Martin Edberg, som är i opposition, uttrycker sina tankar om vilka skäl som 

ligger till grund för implementeringen av etableringslån.  

Vice ordförande Martin Edberg: Syftet är ju naturligtvis att den moderatledda 

majoriteten inte tycker, att man vill betala ut så lite ekonomiskt bistånd som möjligt. 

Det kan inte finnas något annat incitament men som jag läser det. Och jag, som sagt 

var, tycker inte heller att vi ska betala ut mer än vad vi ska men jag har en annan syn 

på var den gränsen går när det gäller detta. 

Oppositionens representant, vice ordförande Martin Edberg, identifierar sparandet av 

ekonomiska medel som den tydligaste bakomliggande orsaken till implementeringen av 

policyn. Även om detta citat inte ger någon egentlig kunskap om den rationalitet som 

ligger bakom själva beslutsfattandet hos majoriteten, speglar den att den ekonomiska 

delen upplevs av oppositionen som en grundläggande drivkraft bakom beslutet att 

implementera denna policy. Oppositionen röstade emot det nuvarande förslaget men lade 

samtidigt fram ett liknande förslag, där skillnaden var att återkravet inte gällde för den 

första perioden då den enskilde inte hade rätt till retroaktiv etableringsersättning, med 

hänvisning till likabehandlingsprincipen. Innan vi fördjupar oss i detta ska vi dröja kvar 

vid ekonomin. I följande citat resonerar förvaltningschef Per Sandberg kring de 

ekonomiska konsekvenser som kan uppstå när tiden, innan nyanlända kommer i egen 

försörjning, förlängs.  

Förvaltningschef Per Sandberg: ja alltså med att jobba med etableringsreformen. Alltså 

arbetsförmedlingen i Kronobergs län är sämst, sämsta länet och Växjö 

arbetsförmedling är den sämsta förmedlingen i länet, så vi har ju ett jobb att göra där 

och det innebär ju egentligen, för det som blir dyrt med mottagandet är ju egentligen 

om man ska räkna med när blir man självförsörjande, och då säger man ju att efter 

ungefär 7 år som nyanländ så är 50 % självförsörjande. Så om du tänker att, även när 

vi hade det gamla systemet där vi fick statlig ersättning för att själva driva 

mottagningsverksamhet för nyanlända så tog ju den ersättningen slut efter två år. Men 

som jag sa då på 7 år så kommer ungefär 50% i jobb, men 50% tar ju 10-12-15 för 

många och för dem är det ju försörjningsstöd som gäller. Så det är ändå en fördyrande 

del i det här som ändå landar hos oss 

F: På grund av att den statliga praktiken inte är tillräcklig? 

Förvaltningschef Per Sandberg: Under dom här två åren av etablering så om du inte 

klarar dig på etableringsreformen och du inte får ditt jobb så är det aktivitetsersättning 

så är det jobb och sedan skickas du faktiskt ut för du får inget arbete och då är du ju så 

att säga hänvisad till försörjningsstödet, så där är det ju merkostnad för mottagande 

även för försörjningsstödet, så är det ju. 

 

Enligt förvaltningschef Per Sandberg kan tiden det tar för nyanlända att komma ut i egen 

försörjning resultera i ekonomiska konsekvenser för kommunen. Här hänvisar 

förvaltningschef Per Sandberg till -Kronobergs dåliga statistik avseende nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden, vilket jag definierar som en motivator. Statistiken 

avseende nyanländas sysselsättningsgrad efter etableringsprogrammet omnämns i Växjö 

kommuns budget 2018, dock har budgeten ingen källhänvisning. Varken Kronobergs 

dåliga resultat i jämförelse med övriga Sverige eller uppgiften om 7 år innan 50% av de 

nyanlända blir självförsörjande, har därför kunnat verifieras. I detta citat uppger 

förvaltningschefen hur mottagandet av nyanlända i kommunen resulterar i en merkostnad, 

trots statliga bidrag och etableringsersättningen under de två första åren. Definitionen av 

den kostnaden, ekonomiskt bistånd till de nyanlända som inte har etablerats på 

arbetsmarknaden, som en fördyrande merkostnad vittnar även det om en form av 

gränsdragning där just denna kostnad har kategoriserats som felaktig, vilket i 

förlängningen även kan tänkas vara ett hinder för slutmålet om en stark ekonomi i Växjö 

kommun. Den ursprungliga motivatorn om den dåliga statistiken blir till ett argument 
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både genom att definiera det som en merkostnad och eftersom det hänvisar till statistik 

och “fakta” som inte har kunnat styrkas. Bilden av nyanländas presumptiva långa 

etableringsperiod innan de når självförsörjning som en merkostnad för kommunen, i 

kombination med motivatorn om effektivt resursanvändande, skapar enligt min analys 

den överordnade rationaliteten att reduceringen av dessa kostnader är det legitima sättet 

att uppnå en god hushållning, vilket är vägen till den starka kommunala ekonomin. Med 

andra ord, ur de presenterade motivatorerna har det vuxit fram en förnuftsform där det 

mest förnuftiga och rationella, för att uppnå det övergripande målet om en stark 

kommunal ekonomi, är att vidta åtgärder för att minska kostnaderna.  

 

Att uppge kostnader för ekonomiskt bistånd inom Glappet som en merkostnad utgör en 

gränsdragning där den kostnaden har bedömts vara en icke-accepterad utgift. Med den 

gränsdragningen blir det därefter legitimt att vidta åtgärder för att minska de kostnaderna 

i enlighet med motivatorn om effektivt resursanvändande, och en dylik åtgärd är att införa 

ett lån istället för ett bidrag med hänvisning till att det inte är kommunens ansvar att stå 

för. Men hos vem ligger då egentligen ansvaret? I nästkommande avsnitt kommer frågan 

om ansvar att redogöras för och analyseras. 

 

7.2.1 Ansvaret 

Enligt den tidigare lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare skulle det ekonomiska ansvaret för den nyanlände sörjas för av statens 

myndighet Arbetsförmedlingen under de första två åren efter beviljat uppehållstillstånd. 

Det är som tidigare nämnts ett glapp mellan ersättningarna från Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen vilket resulterar i att nyanlända får ansöka om ekonomiskt bistånd i 

avvaktan på etableringsersättningen. Vice ordförande Martin Edberg resonerar kring 

Glappet och dess orsak.  

 
Vice ordförande Martin Edberg: Och det där Glappet, det är många kommuner som 

har pratat om det, att det ansvaret hamnar, det ansvaret hamnar på kommuner och hur 

rätt är det? Just bara för att staten har långa handläggningstider och att det tar tid innan 

människor som faktiskt ska ha sin ersättning får sin ersättning. 

 

Vice ordförande härleder uppkomsten av Glappet till bristande handläggningsrutiner hos 

staten. Denna bild stämmer till viss del överens med det ursprungliga betänkandet 

eftersom Glappet var oavsiktligt, men frågan om ansvar regleras trots allt i 

Socialtjänstlagens 4 kap 1 § enligt vilket personer folkbokförda i kommunen, som inte 

kan tillgodose sin försörjning på annat sätt samt har uppfyllt villkoren, har rätt att ansöka 

om ekonomiskt bistånd. Villkoren för att kunna vara berättigad ekonomiskt bistånd i 

korthet är att en ska ha gjort allt i sin makt för att kunna tillgodose sin egen försörjning i 

första hand, en ska inte ha några tillgångar och en ska stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Vad det innebär i praktiken styrs ofta av lokala riktlinjer men lagstiftningen 

visar ändå att nyanlända har, precis som övriga medborgare i kommunen, rätt till att 

ansöka om ekonomiskt bistånd. Frågan om rättfärdigheten i det kommunala ansvaret för 

ekonomiskt bistånd inom Glappet kan diskuteras utifrån dess riktighet i förhållande till 

det ursprungliga betänkandet men det reella ansvaret är framgent reglerat i lag. 

Rimligheten i ansvaret ifrågasätts dock av ordförande; 

 
Ordförande Oliver Rosengren: vi har ju också skrivit till staten om detta (...) Ni måste 

lösa Glappet, det är statens ansvar. SKL har ju också varit på staten om detta. Det är 

inte rimligt att man föser över en kostnad på kommunen som kommunen inte ska ha. 
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Även ordförande uttrycker i likhet med vice ordförande en uppfattning om att ansvaret 

egentligen åligger staten utifrån etableringsreformens ursprungliga konstruktion och 

tanke. Ordförande resonerar vidare hur kommunen övervägde att fakturera staten för 

kostnaderna som uppstod för det ekonomiska biståndet inom Glappet eftersom att 

kostnaderna för att ta emot en nyanländ vida översteg de schablonbelopp som beviljades 

för mottagandet. När den lösningen inte upplevdes vara tillämpbar bedömdes 

etableringslån som en lämplig åtgärd, vilket även kan betraktas som en individuell lösning 

på ett strukturellt problem. Ordförande resonerar kring detta.  

 
F: För det jag tänker ändå, det låter ju som att det är ett strukturellt problem, men det 

här blev ju en individuell lösning, hur förhåller du dig till det? 

Ordförande Oliver Rosengren: Ja men det hade givetvis varit bättre om staten hade löst 

detta, men kommunalt arbete handlar så ofta om att laga efter läge, vad har vi för 

förutsättningar, hur löser vi detta. Och det var precis det som var diskussion inför detta, 

så här, ja det bästa hade utan tvekan varit, om vi hade slutit Glappet, det tycker jag 

fortfarande, jag tar upp det varje gång jag träffar personer som har någon som helst 

rådighet över detta. Men, man kan inte bara vänta på att den lösningen ska uppstå så 

att säga utan då var vi tvungna att hantera det här och nu. 

 

Ordförande uttrycker att en strukturell lösning hade varit mest fördelaktigt men förklarar 

samtidigt att etableringslånet bedömdes som en lämplig lösning för att lösa situationen 

med kostnaderna inom Glappet i Växjö kommun. Även förvaltningschef Per Sandberg 

framställer att problemet beror på sega transfereringssystem där kostnaden, som 

egentligen staten ska stå för, vältras över på kommunerna. Trots att det finns ett lagstadgat 

ansvar för kommunerna att erbjuda möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd till 

dess medborgare som uppfyller villkoren, hänvisar alla tre intervjupersoner till hur 

etableringsreformen egentligen skulle ha sett ut. I min analys identifierar jag detta som 

ett argument -statens ansvar-inte kommunens. Med argumentet som stöd tydliggörs 

gränsdragningen att det inte är kommunens ansvar utan ansvaret ligger egentligen hos 

staten. Men samtidigt finns det även en tvetydighet kring det statliga ansvaret. 

 

Vid frågan om det fanns en irritation gentemot staten över att de inte varit mer effektiv 

under två-års perioden för att stötta personerna ut i arbete, i förhållande till resonemanget 

om att mottagande resulterar i en merkostnad för kommunerna, svarade 

förvaltningschefen att det var svårt att klandra staten för att de inte hade gjort sitt jobb. 

Problematiken kunde nog mer spåras till att det tar för lång tid att etablera sig i vissa 

grupper vilket han diskuterar i nedan citat. 

 

Förvaltningschef Per Sandberg: Vi har ju en modell idag som bygger väldigt mycket 

på 90 talets balkan-kris där vi fick hit folk från Balkan som hade gått 15 år i skolan, 

11 år grundskola och 4 år gymnasium och lärde sig svenska på 6 månader och idag bor 

ute i förorter i villor och har det hur bra som helst. Samma modell har vi ju nu, och nu 

har vi från Somalia, Eritrea, Iran, Irak och Afghanistan, Syrien, och det är en helt annan 

liksom match att jobba med dem. Med utbildningsbakgrund och det här, så litegrann 

kan man säga att vi har haft grupper som varit mycket svårare att jobba med, som har 

haft sämre förutsättningar och då har ju också tiden skjutit i höjden från det att man 

kommer hit till att man blir självförsörjande.  

Förvaltningchefen härleder den förlängda tiden innan nyanlända kommer ut i 

självförsörjning till att grupperna av nyanlända idag har sämre förutsättningar, avseende 

exempelvis utbildning, i jämförelse med de nyanlända som kom till Sverige på 90 talet, 

vilket i sin tur har resulterat i en försämrad statisitk avseende nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden. I likhet med det Guilherme Fernandez (jmf 2015) identifierade i 

introduktionsprogrammen vittnar förvaltningschefens resonemang om en 
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individualiserad syn på integrationsarbetet där individens (icke)kompetens är i fokus. 

Ansvaret för den försämrade statistiken avseende nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden, vilket även ligger till grund för beskrivningen av mottagandet av 

nyanlända som en merkostnad, förefaller enligt detta resonemang ligga hos individen. 

Det är grupperna från olika länder som är svåra att arbeta med, inte kommunen som brister 

i sitt arbete. Argumentet att -ansvaret för integrationsarbetet ligger på den enskilde 

sammanfaller med motivatorn -att vara sparsam, vilken i sin tur stödjer bilden av att 

mottagandet är en merkostnad och i enlighet med rationaliteten om att uppnå en stark 

ekonomi med effektiv resursanvändning bör dessa kostnader så långt som möjligt 

undvikas. Ur det perspektivet blir etableringslån en tillämpbar och rationell lösning, trots 

att problemet samtidigt framställs ligga på en strukturell nivå eftersom staten har 

långsamma transfereringssystem vilket orsakar ett glapp mellan ersättningar. Att bemöta 

ett strukturellt problem med en individuell lösning med en hänvisning till att kommunalt 

arbete handlar om att laga efter läge, definierar jag i min analys som en irrationalitet, 

eftersom lösningen inte åtgärdar det som initiellt återgavs av intervjupersonen vara 

problemet. 
 

En annan infallsvinkel gällande ansvar lyfts av ordförande Oliver Rosengren där han i ett 

tidigare citat, se s. 43, framställer att de med policyn etableringslån vill upprätthålla idéen 

om eget ansvar från första dagen i mötet med Sverige genom att förändra strukturen av 

bidrag till lån. Ordförande utvecklar sitt resonemang avseende vikten av att bibehålla 

känslan av eget ansvar.  
 

Ordförande Oliver Rosengren: När man kommer som nyanländ så ska man känna att 

man kommer till ett land där man kan förverkliga sina möjligheter, och att direkt 

hamna i försörjningsstödsberoende är inte positivt, försörjningsstödet är inte en, ett bra 

sätt att välkomna någon till Sverige. Därför vill vi helt enkelt undvika att man får ett 

tidigt möte med försörjningsstöd. 

Ordförande Oliver Rosengren: (...) alltså jag vill inte att en nyanländ ska veta var man 

söker försörjningsstöd innan man ens vet var etableringen ligger. Alltså ens väg till 

arbete, det måste vara liksom, det ska man inte behöva veta då för att då ska man vara 

inställd fortfarande på att jag behöver inte bidrag, jag behöver komma i arbete 

 

Enligt ordförande kan ett tidigt möte med socialtjänsten vara till nackdel för den 

nyanlände. Vägen till arbete ska vara tydlig, och denna tydlighet ska skapas med en 

separat handläggning på en geografiskt skild plats där ordförande beskriver att all 

handläggning av ekonomiskt bistånd inom Glappet numera sker via Mötesplatsen, som 

är ett samlat servicekontor med flera myndigheter som riktar sig emot nyanlända. 

Diskussionen om att -“bidragsberoende” kan uppstå ifall den enskilde har någon som 

helst kontakt med socialtjänsten, används här som ett argument i likhet med 1990 talets 

diskussion (jmf Junestav, 2007) för att införa en förstärkt arbetslinje inom den 

kommunala integrationspolitiken. Åtgärden att skapa ett separat system för nyanlända 

kan även återkopplas till den individualiserade kommunala praktiken med 

introduktionsplaner och intoduktionsersättning (jmf Sarstrand Marekovic, 2012). I 

ordförandes resonemang går det även att urskilja ideal som är tydligt kopplade till det 

Dahlstedt (jmf 2009) skildrar som det aktiva medborgarskapet, där bidrag och kontakt 

med socialtjänsten är starkt kopplade med passivisering och understödstagaranda; 

motsatsen till det efterfrågade idealet.  

 

Dock kan just praktiken kring policyn etableringslån, med dess önskan om att separera 

den nyanlända från socialtjänsten, te sig irrationell då socialsekreterarna inom Glappet 

sköter handläggning och klientmöten från det vanliga socialkontoret. En annan irrationell 
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del i praktiken kring etableringslån är att lånet i sig faktiskt knyter an den nyanlände desto 

mer till socialtjänsten eftersom personen står i skuld och måste återbetala sitt lån under 

etableringsperioden. Den nyanländes kontakt med socialtjänsten minskar därmed inte 

utan utökar snarare i jämförelse med tidigare praxis då den enskilde var självförsörjande 

med sin etableringsersättning under två års tid och därmed sällan behövde ha någon 

kontakt med socialtjänsten över huvudtaget. Om tanken med policyn delvis är att separera 

den nyanlände från övriga socialtjänsten och skapa något sorts parallellt spår där den 

nyanlände knappt ens vet var socialkontoret ligger, blir konstruktionen lån istället för 

bidrag kontraproduktiv och irrationell i praktiken. Detta eftersom att den nyanlände i 

princip tvingas ha en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten i och med återbetalning av 

lånet. 

 

Ordförande förmedlar sin syn på kravställande gentemot individer.  

 
Ordförande Oliver Rosengren: Har man perspektivet “att ställa krav är att vara elak”, 

så är det klart att man när det gäller etableringslånen också landar i att det är negativt. 

Om man däremot är av uppfattningen “att ställa krav och förvänta sig eget ansvar är 

att bry sig”, ja då är det mer rimligt att man landar som vi har gjort, alltså att detta är 

en positiv insats för individen som inte stigmatiserar, inte binder upp i bidragsberoende 

utan som håller kvar siktet på etablering. 

Ordförande framställer etableringslånet som en positiv särskiljning där man genom att 

ställa krav i princip skyddar individen från att hamna i ett bidragsberoende. Både detta 

citat och föregående citat om bidragsberoende och upprätthållandet av ansvar vittnar 

bland annat om en syn på den nyanlände som sårbar för att hamna i bidragsberoende. 

Utifrån ordförandes resonemang utgör även kunskapen om socialtjänstens geografiska 

plats en risk för den nyanlände och utifrån den uppfattningen bör den nyanländes kontakt 

med socialtjänsten begränsas för att minska risken för passivisering och bidragsberoende. 

Synen av att den nyanlände har en förhöjd risk att hamna i ett bidragberoende legitimerar 

i sin tur implementeringen av en kommunal policy som ämnar att aktivt upprätthålla idéen 

om eget ansvar.  

 

Eftersom denna praxis enbart används inom Glappet, och inte i den övriga praxisen av 

ekonomiskt bistånd, förefaller den nyanlände anses vara särskilt utsatt och i behov av 

stärkande åtgärder. Argumentet att -bidraget behöver omvandlas till lån för att 

upprätthålla nyanländas känsla för eget ansvar, kan förstås vara kopplat liberal 

empowerment (jmf Guilherme Fernandez, 2015) där fokuset ligger på att förbättra den 

enskildes kompetenser. Även om ordförande uppger att det finns en idé om att detta är 

något som stöttar och hjälper individen vittnar det samtidigt om en paternalistisk 

förståelseram där den nyanländes etableringsprocess i ett tidigt skede återges som ett 

socialt problem som kräver rejäla åtgärder för att individen inte ska hamna i passivisering 

och bidragsberoende (jmf Guilherme Fernandez, 2015). Genom att framställa nyanlända 

som sårbara för bidragsberoende och passivisering förmedlar ordförande samtidigt en bild 

av en bristande tilltro till individernas vilja och driv att bli självständiga medborgare. 

Förvaltningschef Per Sandberg förmedlar sin syn avseende passivisering och 

bidragsberoende. 
 

Förvaltningschef Per Sandberg: Alltså jag har träffat somalier som säger att jag vet inte 

vad ni håller på med i Sverige, när vi kommer hit så kommer det två socionomer och 

säger att nu ska vi integrera dig, kom till oss för nu har du kommit, och efter tre 

månader har de tagit ifrån oss all ära och redighet. Vi har inte nått initiativförmåga 

kvar och vi får bidrag och vi får pengar och vi har aldrig haft det så bra som vi har det 

nu. (...) när man pratar med nyanlända idag så tycker dem ju att det är för lite krav som 

ställs, och då menar jag att det ska vara realistiska krav, och det kan man säga, 
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etablerings, det handlar ibland om signalsystem, vad är signalsystemet när du lämnar 

asyl, är det första signalsystemet är att du kommer till socialtjänsten och får bidrag så 

är det klart att det händer någonting, jag menar om du kom till ett annat land Märtha 

och det första du gjorde var att du fick 10 000kr i handen och du gjorde inte ett smack, 

det hade man tyckt var ganska bra, gud vad skönt att vara här. Och då menar jag inte, 

alltså det sänder ett signalsystem i våra system här att man är ganska trygg att vara här 

och det ska man såklart vara tycker jag, det är jätteviktigt. Men vi jobbar ju hårt på vår 

förvaltning för att se till att när man söker försörjningsstöd att man är i en åtgärd inom 

5 dagar, du får inget försörjningsstöd om du inte är i en åtgärd inom 5 dagar, om du 

söker för arbetslöshet. Alltså att, speeda upp dem här och säga att det ligger i den 

svenska samhällets natur att försörja sig själv, det ligger i att man faktiskt har krav på 

sig att se till att hitta bostäder, att man faktiskt har krav på sig att fixa det för sig. Och 

där är ju det här med Glappet och att man då får låna till sin försörjning, är ju ett 

signalsystem som säger att du får inga bidrag här om du får retroaktivitet i detta 

 

Även i förvaltningschefens resonemang återfinns en syn om att det finns en hög risk att 

hamna i passivisering och bidragsberoende ifall inte tydliga krav ställs. Även om 

förvaltningschefen framställer det som att vem som helst skulle gilla att ta bidrag och inte 

göra någonting om dagarna så riktas detta budskap trots allt specifikt till nyanlända. 

Nyanlända antas behöva lära sig att det ligger i det svenska samhällets natur att försörja 

sig själv och i detta gör förvaltningschefen en global företeelse- att klara sig själv- till 

något svenskt där den nyanlände behöver lära sig och anpassa sig till denna “svenska” 

värdering för att kunna passa in i Växjö kommun (jmf Dahlstedt & Vesterberg, 2017). 

Den synen på den nyanlände underbygger argumentet att -lån är den rätta vägen för att 

upprätthålla nyanländas ansvarskänsla och tillsammans med argumentet att -ansvaret 

för integrationsarbetet ligger på den nyanlände kan en separat praxis för nyanlända inom 

kommunen motiveras, trots att lagstiftningen yrkar på att de nyanlända för den första 

perioden egentligen har rätt att ansöka om vanligt ekonomiskt bistånd i likhet med alla 

andra folkbokförda medborgare i kommunen som inte kan sörja för sin egen försörjning. 

Kombinationen av argumentet att det -inte är kommunens ansvar att bekosta utan statens 

och argumentet att -lån är ett sätt att skydda den nyanlände för att hamna i 

bidragsberoende resulterar i en förnuftsform där det mest rationella, för att uppnå en stark 

kommunal ekonomi, blir att omvandla bidraget till lån. I nästkommande avsnitt kommer 

politiker och tjänstepersoners resonemang om likställighetsprincipen att presenteras och 

analyseras.  

 

7.2.2 Likställighetsprincipen 

När frågan om retroaktivitet i etableringsersättningen tas upp, uppger ett flertal av 

intervjupersonerna att implementeringen av etableringslån åsyftar till att motverka dubbla 

utbetalningar av bidrag med hänvisning till likställighetsprincipen i kommunallagen. 

Förvaltningschef Per Sandberg uttrycker policyns syfte följande; 
 

Förvaltningschef Per Sandberg: Syftet med policyn är egentligen att man inte ska 

kunna få dubbla ersättningssystem, man ska inte kunna lyfta två ersättningar samtidigt. 

Det är, och den är väldigt tydlig. Punkt där. Det är syftet med policyn. 

 
Förvaltningschef Per Sandberg: (...) och som det nu visade sig att man faktiskt fick 

dubbla ersättningar och att det fanns en retroaktivitet som blev ett plus, så ska man ju 

precis som, nä men jag menar att vi måste följa kommunallagens 

likabehandlingsprincip, det finns ju inga andra grupper som får, alltså vi beviljar ju 

bistånd mot återkrav i andra delar, alltså den som väntar på ett försäkringskassebeslut 

om vad det än kan vara för någonting får ju bistånd fram tills dess mot återkrav när 

pengarna kommer, och vi gör ju så med alla andra system, varför inte då med 

etablerings-delarna? 
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Syftet med policyn uppges här vara att åtgärda en teknikalitet, ett systemfel, med 

hänvisning till likställighetsprincipen i kommunallagen. I min analys definieras drivet att 

följa likställighetsprincipen som en motivator. Enligt likställighetsprincipen i 

kommunallag (2017:725) 2 kap 3 § ska kommuner och landsting, som tidigare nämnt, 

behandla sina medborgare lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kommunen 

är även skyldig att iaktta rättvisa och objektivitet i mötet med sina medlemmar enligt 

prop. 2016/17:171. Vice ordförande förklarar det förslag oppositionen lade fram utifrån 

att likställighetsprincipen skulle följas.  

 
Vice ordförande Martin Edberg: Vi hade ett eget förslag där vi ville att man bara skulle 

vara återbetalningsskyldig på den delen man har haft dubbla ersättningar och så brukar 

vi ju göra när det gäller andra trygghetssystem att man ska inte kunna få dubbla 

ersättningar för samma period, från två olika system. 
 

Även oppositionens förslag vilade på argumentet att retroaktiviteten i 

etableringsersättningen med dess medföljande dubbla utbetalningar av ersättningar, var 

det huvudsakliga problemet som behövde åtgärdas. I såväl förvaltningschefs som vice 

ordförandes svar om etableringslånets främsta syfte finns drag av rättviseargumentation; 

Det är ingen annan grupp som lyfter dubbla ersättningar. Denna nya policy skipar rättvisa 

eftersom denna grupp inte längre särbehandlas. Men denna syn på likabehandling 

problematiseras av utredare Mats Karlsson.  

 

F: Tänker du att det är den generaliseringen, om jag förstår dig rätt, att det är det som 

är problematiskt? 

Utredare Mats Karlsson: Ja det är det, att man säger just den här gruppen, nyanlända 

som kommer hit dom ska inte få söka försörjningstöd på samma grunder som andra 

fast dom har uppehållstillstånd och vistas i kommunen. För det är ju då 

grundkriterierna för att man ska kunna söka försörjningsstöd. Sedan ska dom uppfylla 

dom andra kraven att dom ska vara arbetssökande, och i det här fallet att dom ska 

kontakta Arbetsförmedlingen för en etableringsplan och så. Men här särbehandlar man 

en grupp då va, och det tycker jag är riktigt (skakar på huvudet). 

 

Politikernas syn på hur likställighetsprincipen bör följas skiljer sig således från utredare 

Mats Karlssons uppfattning. I utredningen inför den eventuella implementeringen av 

policyn, som Mats Karlsson utförde på beställning av Växjö kommun, var en av 

slutsatserna att det vore  

 
ytterst olyckligt och bedöms inte vara förenligt med lagstiftning att genomföra lokala 

reformer där nyanlända vid ansökan om försörjningsstöd behandlas annorlunda än andra och 

inte ges samma möjlighet att ansöka om försörjningsstöd till en skälig levnadsnivå utan bara 

erbjuds matpengar eller att låna dessa pengar, (2017, s 12).  
 

Uppfattningen om vad som är likabehandling och icke-likabehandling tycks därmed gå 

isär. Detta kan indikera på att tolkningsutrymmet för vad som kan bedömas vara att iaktta 

rättvisa och objektivitet mot kommunens invånare är relativt stort och diffust, vilket 

delvis kan grundas i bristen på prejudicerande fall efter implementeringen av den nya 

kommunallagen.  

 

Det som däremot kan förefalla vara en paradox i förvaltningschefs och vice ordförandes 

resonemang är att likabehandlingen resulterar i en särbehandling, där en egen gren av 

praxis upprättas. Båda hänvisar till att återkravet enligt SoL 9 kap 2§ är regelrätt praxis 

mot andra grupper men detta kan ifrågasättas. Enligt Försäkringskassan (2017) är det två 

ersättningar som inte kan återsökas från Försäkringskassan till kommunen; aktivitetsstöd 



  
 

39 

och etableringsersättning. Det finns därmed två grupper med relativt lika förutsättningar 

i förhållande till att de får ersättningen retroaktivt och kommunen kan inte återsöka 

kostnaden. Dock har ingen särskild återkravs-enhet, i stil med etableringslån inom 

Glappet, öppnats riktad mot de som väntar en utbetalning av aktivitetsstöd utan troligtvis 

appliceras återkravet löpande, efter en individuell prövning.  

 

Enligt IVOs senaste tillsynsrapport (2017) av nämnden Arbete och Välfärd i Växjö 

kommun kritiserades den rådande rutinen där nyanlända inom Glappet enbart får 

information om att de kan ansöka om ekonomiskt bistånd mot återkrav (etableringslånet) 

och ges därigenom inte möjligheten att ansöka om vanligt ekonomiskt bistånd och få ett 

avslagsbeslut, vilket är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt. Praxisen mellan 

hantering av ansökan om ekonomiskt bistånd skiljer sig därmed åt mellan de som väntar 

aktivitetsstöd, där en individuell prövning sker innan beslut om eventuellt återkrav tas, 

och de som väntar etableringsersättning, som inte får en individuell prövning. Trots detta 

bedöms etableringslånet utifrån förvaltningschefens resonemang vara ett steg mot 

likabehandling. En tolkning av vad som är att iaktta objektivitet och rättvisa har därmed 

gjorts och detta tolkningsarbete av likställighetsprincipen identifierar jag i min analys 

som ett argument. Motivatorn -att följa likställighetsprincipen blev i och med tolkningen 

av principen, omvandlad till ett argument. En separat praxis för nyanlända, som innebär 

ett individuellt ekonomiskt ansvar för sin situation, blir utifrån tidigare nämnda argument 

där -ansvaret för integrationsarbetet ligger hos den nyanlände och att -lån är vägen till 

att upprätthålla eget ansvar, en logisk, rationell och rättvis praxis.  

 

Detta kan samtidigt tolkas som en irrationalitet då likabehandlingen resulterar i en 

konkret särbehandling riktad mot just nyanlända. Ifall likställighetsprincipen hade varit 

överordnad i sig hade eventuellt även de som väntar aktivitetsstöd inkluderats i 

målgruppen. De nyanlända skulle även haft möjligheten att ansöka om vanligt 

ekonomiskt bistånd och motta ett avslagsbeslut i sin ansökan. Så är inte fallet och detta 

påvisar att syftet med policyn inte kan, som förvaltningschefen uppger, enbart handla om 

att åtgärda dubbla ersättningar sedan förklaringsmodellen inte har någon bäring för period 

ett inom Glappet. Denna separata praxis förefaller snarare utgöra en gränsdragning om 

vad som är kommunens ansvar att bekosta och inte bekosta där ekonomiskt bistånd i 

Glappet bedöms, som tidigare nämnt, inte vara kommunens ansvar. I min analys förefaller 

därmed den överordnade rationaliteten som styr görandet av politik snarare vara att uppnå 

målet om en stark kommunal ekonomi i Växjö genom effektivt resursanvändande.  

 

I nästkommande avsnitt kommer frågeställningen gällande hur brukares, politikers och 

tjänstepersoners rationaliteter kan förstås i förhållande till varandra att lyftas och 

analyseras. Rationaliteterna kommer även att kopplas till nationell socialpolitik avseende 

integration.  

 

7.3 Slutmålet- självförsörjning 

Ett gemensamt mål hos samtliga intervjuade grupper; brukare, politiker och 

tjänstepersoner enligt min analys är att nyanlända ska uppnå självförsörjning så fort som 

möjligt. De nyanlända som har blivit intervjuade i denna studie återger genomgående en 

önskan om och ett driv mot att uppnå det autonoma livet, vilket innebär ett ordnat boende, 

en god privatekonomi och självförsörjning genom arbete. Politiker och tjänstepersoner 

uttrycker även de en önskan om att påskynda de nyanländas etableringsprocess till 

egenförsörjning och full sysselsättning. Det finns därmed ett gemensamt slutmål men hur 

och varför man vill uppnå detta mål skiljer sig åt. Tidigare i analysen har politiker, 

tjänstepersoners och brukares rationaliteter blivit belysta. I detta avsnitt ska vi närmare 
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undersöka hur de kan förstås i förhållande till varandra och därefter i förhållande till 

nationell socialpolitik avseende integration.  

 

7.3.1 Hur självförsörjning bäst uppnås 

Utifrån rationaliteten om att uppnå den starka kommunala ekonomin i Växjö behöver de 

befintliga resurserna användas effektivt och utgifter som betraktas onödiga behöver 

reduceras/tas bort. Med en sådan utgångspunkt är det eftertraktansvärt att minska tiden 

det tar för varje nyanländ att komma ut i självförsörjning genom arbete. Denna strävan 

sammanfaller med de nyanländas överordnade rationalitet om att uppnå -ett självständigt 

liv. Utifrån detta presumptiva samförstånd borde det därför inte finnas någon konflikt. 

Problemet uppstår i mötet mellan politikers, tjänstepersoners och brukares syn på hur 

självständighet uppnås.      

 

Utifrån de nyanländas rationalitet uppnås självständighet genom att fort komma ut i  eget 

boende för att kunna påbörja SFI-studier. Studierna syftar till att personen ska kunna söka 

arbete i Sverige, eftersom språk-kravet är ett faktum för många anställningsmöjligheter. 

De nyanlända uttrycker även att det är viktigt att ha en god privatekonomi under 

etableringsprocessen både för att kunna spara; två intervjupersoner uppgav uttryckligen 

att de har målet att ta körkort för att ytterligare öka sina chanser till arbete, och för att 

säkerställa sin rörelsefrihet. Motsatsförhållandet, att vara överbelånad och skuldsatt innan 

en har en anställning med medföljande inkomst för att kunna betala av sina skulder, 

framställer många som ett konkret hinder för att uppnå en självständig livsstil, vilket kan 

till viss mån kan bekräftas av studier om överskuldsättning (Sandvall, 2011).  

 

Den överordnade rationaliteten hos politiker och tjänstepersoner utgår från en något 

differentierad förståelseram. Rationaliteten att -uppnå en stark kommunal ekonomi 

innebär att statistiken över nyanlända som är icke-självförsörjande och i behov av 

ekonomiskt bistånd behöver minskas. Detta sker bäst, enligt politiker och tjänstepersoners 

förståelseram, genom att de nyanlända får ett arbete och blir självförsörjande. Samtidigt, 

för att uppnå den starka kommunala ekonomin, behöver den effektiva 

resursanvändningen pågå löpande. Där argumenterar ordförande Oliver Rosengren för, 

som tidigare nämnt, att kostnaden -inte ligger på kommunens bord utan på statens.  

Gränsdragningen, med stöd i motivatorn att vara sparsam, stödjer att kostnaden kan 

effektiviseras bort och argumenten om -nyanländas ansvar för sin etablering och att -lån 

är vägen för att upprätthålla nyanländas ansvarskänsla underbygger denna bedömning. 

Utifrån den sammantagna rationaliteten är slutmålet fortfarande att nyanlända ska komma 

i egen försörjning genom arbete, men vägen dit får inte kosta för kommunen i form av 

ekonomiskt bistånd. Vägen dit bedöms, utifrån beskrivna argument, vara den nyanländes 

ansvar och detta ansvar behöver förtydligas för att den nyanlände ska lyckas uppnå det 

önskade målet- självförsörjning. 

 

7.3.2 Den autonoma individen 

Politiker och tjänstepersoners uppfattning om nyanlända förefaller vara tvetydig och 

homogen. Denna tvetydighet kan härledas till en nationell nivå avseende 

integrationspolitik, där exempelvis skiftet av huvudmannaskapet för organiseringen av 

mottagandet av invandrare (jmf Sarstrand Marekovic, 2011) fungerar som ett tydligt 

exempel. I denna tvetydighet återfinns en ambivalens gällande hur nyanlända ska 

kategoriseras som arbetskraft eller nödställda flyktingar i behov av stöd, vilket i sin tur 

har påverkat vart huvudmannaskapet har bedömts tillhöra (ibid.). Utifrån de uttalanden 

som har gjorts i intervjuerna om varför policyn har implementerats verkar det finnas en 

tro att nyanlända är särskilt sårbara för att hamna i bidragsberoende och passivisering. 
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Med denna sårbarhet förefaller det även finnas en bristande tilltro på individernas 

ambition och motivation till att nå självständiga liv. Utifrån denna beskrivning av 

nyanlända förmedlar politiker och tjänstepersoner en bild där nyanlända definieras som 

ett socialt problem som behöver fixas (jmf Guilherme Fernandez, 2015). Med argumentet 

att bibehålla känslan för ansvar motiverar politiker och tjänstepersoner införandet av 

policyn etableringslån eftersom det finns en oro att nyanlända ska tappa sin känsla för 

ansvar längs vägen, om inte kommunen aktivt uppmuntrar till detta. Denna åtgärd har 

element av liberal empowerment  (jmf Guilherme Fernandez, 2015) där fokus ligger på 

att förbättra/bibehålla den nyanländes kompetens att ta ansvar. Denna åtgärd verkar i sig 

vara i linje med en bild av de nyanlända som flyktingar i behov av extra socialt stöd. 

Denna uppfattning ställer sig däremot i stark kontrast till policyns reella innehåll där 

högre krav ställs om eget ansvar, i jämförelse med övriga mottagare av ekonomiskt 

bistånd, och mindre ekonomiskt stöd utges. Utformningen av policyn etableringslån 

verkar därmed snarare ha baserats på uppfattningen om att nyanlända är importerad 

arbetskraft som är i lågt behov av socialt stöd. Detta betraktar jag i min analys som ett 

uttryck för en ambivalens hos politiker och tjänstepersoner, om nyanlända ska bemötas 

som arbetskraft eller som nödställda flyktingar.  

 

Om ambitionen till att nå arbete har stärkts eller inte stärkts med etableringslånet går inte 

att utvärdera i nuläget. Utifrån de nyanländas redogörelser går det däremot konstatera att 

etableringslånet upplevs som ett hinder i processen mot eget arbete. Enligt de intervjuade 

nyanlända inverkar det menligt på deras privatekonomi, vilket i sin tur bromsar dem på 

deras väg mot målet; arbete och självförsörjning . Elementet av liberal empowerment, 

hjälp till självhjälp, verkar inte ha nått fram hos de nyanlända som intervjuats i denna 

studie.  

 

Vidare förefaller policyn vara utformad efter de ideal som de aktiva medborgarskapet 

(Dahlstedt, 2009) vittnar om; aktiva samhällsmedborgare skapas genom att uppmuntras 

till arbete, istället för understöd, i första hand. Diskussionen om bidragsberoende utmålar 

motsatsen till de eftertraktade idealen och motiverar även införandet av en förstärkt 

arbetslinje inom integrationspolitiken, i likhet med 1990 talet politiska utveckling inom 

integrationspolitiken (jmf Junestav, 2007: jmf Sarstrand Marekovic, 2011). I politiker och 

tjänstepersoners resonemang om nyanlända bedömer jag i min analys att nyanlända 

kopplas samman med de egenskaper som bedöms tillhöra “motsatsen” till de ideal som 

det aktiva medborgarskapet uppbär (jmf Dahlstedt, 2009). Förutom deras förhöjda risk 

att bli bidragsberoende, framhålls även statistik om hur lång tid det tar att få dem ut i 

arbete och orsaken uppges vara grundat i att de tillhör “svåra grupper” (se citat s 42, 45 

och 46). Detta är ett uttryck för en individualisering av problemet, där den strukturella 

nivån helt förbises (jmf Guilherme Fernandez, 2015). Analysen av politiker och 

tjänstepersoners argument och motivatorer visar tydliga inslag av de ideal som de aktiva 

medborgarskapet representerar. Utifrån det som förmedlas av politiker och 

tjänstepersoner i intervjuerna avseende nyanlända, verkar det utifrån min analys som att 

bilden av nyanlända har utformats som en sorts motsats, som tidigare nämnt, till de 

efterfrågade egenskaperna utifrån det aktiva medborgarskapet (jmf Dahlstedt, 2009). 

Denna motsats-bild av nyanlända, som en homogen och problematisk grupp, verkar i sin 

tur utgöra en av grundstenarna i den överordnade rationaliteten, vilket har påverkat hur 

politiken har gjorts av studiens policymakers.  

 

En intressant del i detta är att även brukarna som deltagit i studien har uttryckt många 

ideal som kan kopplas till det aktiva medborgarskapet (ibid.). Samtliga intervjuvade 

brukare uppger en aktiv hållning som syftar till att påskynda den process som slutligen 
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ska resultera i ett autonomt liv. Intervjuperson 1 framställer tydligt i ett citat att hen starkt 

ogillade att ta emot bidrag utan hellre hade velat arbeta för sin försörjning. Brukarna i 

studien framställer hur plågsamt det är att bara sitta och vänta passivt på en 

flyktingförläggning i väntan på att få besked i sin ansökan och när de väl fick ett beslut 

om uppehållstillstånd var brådskan stor att sätta igång med sin integrationsprocess. Vidare 

uttryckte samtliga brukare en stark längtan och brådska att komma ut i arbete eftersom 

alla betraktar det som en viktig del av vägen till det självständiga livet. I min analys av 

brukarnas motivatorer och argument hävdar jag att deras överordnade rationalitet är 

önskan om det autonoma livet, och denna rationalitet är i likhet med politiker och 

tjänstepersoners överordnade rationalitet präglad av det aktiva medborgarskapets ideal 

(ibid.). I denna jämförelse, avseende målet om självförsörjning genom arbete för 

nyanlända, finns det en samstämmighet mellan de olika gruppernas rationaliteter. 

Konflikten ligger snarare i synen på den nyanlände, där brukarna i studien betraktar sig 

själva som kapabla, ambitiösa och aktiva medborgare medan politiker och tjänstepersoner 

betraktar dem som sårbara för bidragsberoende och passivisering.  

 

7.3.3 Att ta lån = Att ta ansvar 

Ett grundläggande element i policyn etableringslån är att bidraget har omförvandlats till 

ett lån. Likt tidigare nämnt i ett citat från förvaltningschefen (s. 51-52 ) ska lånet 

representera ett signalsystem om att i Sverige klarar man sig själv och har ansvar för sin 

försörjning. Detta ansvaret ska läras ut, likt ovan uppgett, genom att den nyanlände enbart 

beviljas lån istället för ett bidrag. Policyn innehåller inga andra element, likt coachning 

eller workshops i ansvarstagande, utan ansvaret ska alltså enbart läras ut genom att ta ett 

lån istället för att ta emot ett bidrag. Eftersom signalsystemet ska signalera att en ska ta 

ansvar för sin egen försörjning i Sverige, och policyns innehåll är att en ska ta lån istället 

för bidrag, förefaller signalen vara att ta lån är detsamma som att ta ansvar. Detta benämns 

även som en svensk företeelse, det är så vi gör i Sverige, vilket kan liknas med den 

integrationspolitiska utvecklingen Larsson (jmf 2015) identifierat i sin studie med ett 

högre krav på assimilation där nyanlända ska lära sig värdlandets normer och värderingar. 

Utifrån politiker och tjänstepersoners resonemang verkar det vara en svensk värdering att 

ta ansvar genom att ta lån. Denna bild kan även bekräftas utifrån svenska hushålls 

skuldsättningsnivå (DN, 2017) där svenska hushålls belåning i snitt ligger på 180% av 

disponibel inkomst, vilket är högt i internationella jämförelser. Det kan därmed möjligtvis 

vara en svensk värdering att ta lån är att ta ansvar men är det en värdering som är god att 

vidareföra?  

 

Enligt Kronofogdens senaste rapport om överskuldsättning (Vuleta, 2018) är utrikesfödda 

klart överrepresenterade som gäldenärer hos Kronofogden i förhållande till Sveriges 

demografi. Rapporten visar även att utrikesfödda är överrepresenterade avseende skulder 

till stat och kommun. Att ta lån behöver givetvis inte automatiskt innebära 

överskuldsättning hos Kronofogden men det finns givetvis en risk för detta när lån tas 

utan att det finns en fast inkomst att betala lånet med. Rapporten (Vuleta, 2018) lyfter 

fram att det finns svårigheter för nyanlända när det kommer till den ekonomiska 

integrationen där exempelvis brist på information kan vara en ledande orsak till att 

överskuldsättning uppstår. Förutom konkreta ekonomiska begränsningar orsakar 

överskuldssättning grava konsekvenser för individen och samhället i stort (Sandvall, 

2011). Individer som är överskuldssatta vittnar ofta om starka skamkänslor vilket kan 

utvecklas till ett samhälleligt utanförskap. Ekonomisk utsatthet i sig har även bekräftats i 

studier (Thernborn, 2016) ha reella konsekvenser för individers hälsa och livsmöjligheter 

överlag. Värderingen att ta ansvar genom att ta lån kan därmed resultera i allvarliga 

konsekvenser för både individen och samhället i stort.  
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Signalsystemet att ta ansvar genom att ta lån verkar inte ha landat som det var tänkt hos 

brukarna i studien. Detta verkar även vara en värdering som brukarna i studien inte vill 

“anpassa sig” till eftersom etableringslånet i sig uppfattas utifrån deras rationalitet vara 

ett potentiellt hot mot deras mål om att uppnå ett autonomt liv. Utifrån brukarnas 

motivator om vad en god privatekonomi innebär verkar företeelsen att ta lån, utan fast 

inkomst, snarare förstås som en brist på ansvarstagande. Flera av brukarna uttryckte i 

intervjuerna att det hade varit mer logiskt att återbetala lånet när de hade fått ett arbete 

och en fast inkomst. I mötet med lånet försökte några av brukarna kompensera, som 

tidigare nämnt, genom att inte ta hemutrustningslånet som en form av skademinimering. 

Samtidigt uttrycktes en hopplöshet och oro i exempelvis intervjuperson 4:as citat där hens 

ansträngda ekonomi, på grund av etableringslån, hemutrustningslån och 

tandvårdskostnader, skulle resultera i en ekonomiskt begränsning för hens del även om 

hen fick ett arbete. Utifrån de potentiella konsekvenser som lån kan medföra, exempelvis 

överskuldsättning, förefaller detta vara en sund oro (jmf Vuleta, 2018: Sandvall, 2011).  

 

Förnuftet i att vidareföra en sådan värdering, utifrån de svenska hushållens höga 

skuldsättning i dagsläget (DN, 2017) och dess sociala och ekonomiska konsekvenser för 

individ och samhälle (Vuleta, 2018: Sandvall, 2011), kan ifrågasättas. Utifrån dessa 

implikationer menar jag att argumentet att ta lån för att bibehålla nyanländas känsla för 

ansvar, vilket ämnar att påskynda processen till arbete eftersom den enskilde undviker att 

bli passiviserad av bidrag, är en irrationalitet eftersom skuldsättning snarare kan leda till 

ett utanförskap. Vidare hävdar jag att det blir irrationellt att rikta denna insats mot 

nyanlända eftersom de enligt statistik (ibid.) redan i dagsläget löper en större risk att bli 

överskuldsatta, av exempel stat och kommun, som följd av svårigheten att bli ekonomiskt 

integrerad i ett samhälle. Att erbjuda lån istället för bidrag för att bidra till nyanländas 

integration blir ur det ljuset irrationellt eftersom det snarare kan riskera att cementera ett 

utanförskap än bidra till en inklusion. Frågan blir dock ifall lån istället bidrag snarare kan 

ses som en del av det rasifierade sociala medborgarskapet där anpassningen till svenska 

värderingar och normer är ett krav för att få bli inkluderad (Jmf Dahlstedt & Vesterberg, 

2017). Om det är ur denna förståelseram som policyn utformades kan lån istället för 

bidrag eventuellt ses som rationellt i förhållande till integrationen eftersom alla svenskar 

är belånade- därför behöver nyanlända också skuldsätta sig för att kunna passa in. 

 

7.3.4 Individuell lösning på ett strukturellt problem 

Både politiker och tjänstepersoner uttrycker i intervjuerna en medvetenhet om att 

problemet egentligen ligger på en statlig nivå eftersom statens transfereringssystem är 

långsamma, vilket resulterar i att ett glapp mellan ersättningar uppstår. Trots denna 

medvetenhet implementerades policyn etableringslån som verkar på en individuell nivå. 

I intervju uttryckte ordförande Oliver Rosengren (se citat s. 44 ) att kommunen egentligen 

ville fakturera staten för kostnaderna inom Glappet men när det inte upplevdes vara en 

tillämpbar lösning togs etableringslånet fram som en alternativ lösning på problemet. 

Detta framställer ordförande som en del av det kommunala arbetet där de behöver laga 

efter läge, arbeta utifrån de rådande förutsättningarna. Lösningen i sig, etableringslånet, 

kan tydligt kopplas till den individualiseringstrend som återfinns inom nationell 

integrationspolitik (jmf Larsson, 2015). En ökad individualisering har även identifierats 

som en följd av en upptrappad aktiveringspolitik inom integrationspolitiken (jmf 

Junestav, 2007: jmf Sarstrand Marekovic, 2011).  

 

Etableringslånet kan även förstås som en del av skyldighetslinjen (Borevi, 2010) där 

nyanlända ska anstränga sig för att bli mer integrerad i samhället. Utifrån eget ansvar för 
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både sin försörjning och integration ska nyanlända sträva efter att uppfylla de ställda 

kraven och när individen lyckas med detta får individen ta del av välfärdspolitiska 

förmåner som en sorts belöning. Denna linje har många gemensamma element med de 

argument som förts fram, för implementeringen av policyn etableringlån, i förhållande 

till betoningen av det egna ansvaret och i förhållande till den restriktiva hållningen 

avseende välfärdspolitiska förmåner. Nyanlända tillges inte information i Växjö kommun 

om deras rätt att ansöka om ordinärt ekonomiskt bistånd trots att de enligt lag skulle kunna 

vara berättigade ekonomiskt bistånd för den perioden, vilket kan förstås som restriktion 

av välfärdspolitiska förmåner. Även argumentet att ansvaret för integrationen ligger på 

den enskilde är förenligt med skyldighetslinjen (jmf Borevi, 2010). Den överordnade 

rationaliteten hos politiker och tjänstepersoner om hur en stark kommunal ekonomi i 

Växjö ska uppnås, anser jag utifrån min analys ha starka inslag av skyldighetslinjen och 

aktiveringspolitiska ideal (jmf Borevi, 2010: jmf Larsson, 2015: jmf Junestav, 2007: jmf 

Dahlstedt, 2009). Rationaliteten hos politiker och tjänstepersoner bakom görandet av 

politik i den lokala kontexten i Växjö kommun, kan därför förstås som ett uttryck för den 

integrationspolitik som förs på nationell nivå avseende inslagen av skyldighetslinje och 

aktiveringspolitiska ideal.  

 

Brukarnas rationalitet kan även förstås som ett uttryck för aktiveringspolitiska ideal i 

förhållande till deras brådska att komma ut i arbete (ibid.). Samtidigt kan det förstås som 

en önskan om att återgå till ett normalt liv efter en turbulent tid, där självständighet uppnås 

genom att arbeta med det arbete en hade innan flykten från hemlandet. Viljan att leva ett 

självständigt liv, att återfå den normalitet livet hade innan en drabbades av en stor kris 

som krävde en livsförändring, kan inte enbart förklaras utifrån exempelvis 

aktiveringspolitiska ideal utan talar om något större inom oss.  

 

8 Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att återkopplas till frågeställningarna och syftet. 

Kritiska reflektioner rörande val av metod och teori kommer att dryftas.  

  

8.1 Uppfyllande av syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, för att uppnå en djupare förståelse för görandet av politik, 

identifiera vilka motivatorer och argument som används av respektive part i görandet av 

politiken; politiker, tjänstepersoner och brukare. Genom att studera motivatorer och 

argument avser jag att identifiera görandets bakomliggande rationaliteter hos respektive 

part i görandet. Bearbetningen av datan har gjorts utifrån tematisk analys, där empirin 

därefter har analyserats utifrån studiens teoretiska begrepp rationalitet samt relevant 

forskning.  

 

Resultatet visar att politiker och tjänstepersoner har en överordnad rationalitet där målet 

är att uppnå en stark kommunal ekonomi genom effektivt resursanvändande. En viktig 

del i att uppnå en effektiv resursanvändning sker genom att dra gränser om vad som är 

kommunens ansvar att bekosta och icke bekosta. Ekonomiskt bistånd inom Glappet 

bedömdes utifrån den gränsdragningen vara en kostnad som inte är kommunens ansvar 

att bekosta. Politiker och tjänstepersoner uttrycker i intervjuer en medvetenhet om att 

ansvaret egentligen åvilar staten. Eftersom staten inte kan faktureras blev lösningen 

istället att implementera etableringslånet.  

 

Enligt resultatet kunde en överordnad rationalitet identifieras hos brukarna, vilken var en 

önskan om att uppnå ett autonomt liv. Enligt deras rationalitet innebär ett autonomt liv 
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ordnat boende, en sund privatekonomi och självförsörjning genom arbete. I studien 

uttryckte samtliga brukare att etableringslånet kändes som ett hinder i vägen till att uppnå 

det självständiga livet. Etableringslånet förhindrade ett kontinuerligt sparande till 

exempelvis körkort, vilket kunde ha ökat deras anställningsbarhet. Vidare ansågs 

etableringslånet utgöra en risk för överskuldsättning eftersom de inte hade en säker 

inkomst från arbete att betala etableringslånet med. Ett flertal studiedeltagare försökte 

därmed ”kompensera” genom att undvika att ta hemutrustningslån utifrån argumentet om 

att det inte är klokt att överbelåna sig.  

 

I rationaliteternas möte med varandra (politiker, tjänstepersoner och brukare), framkom 

det att de har ett gemensamt slutmål; att nyanlända ska komma ut i självförsörjning genom 

arbete. Det som däremot skilde dem åt var uppfattningen om hur det målet skulle uppnås. 

En annan likhet i material framkom i avseendet att både politiker och tjänstepersoners 

samt brukares rationaliteter uppbar ideal från det aktiva medborgarskapet (jmf Dahlstedt, 

2009). Egentligen borde det därmed inte föreligga någon konflikt. Det resultatet visade 

dock var att politiker och tjänstepersoners syn på den nyanlände som sårbar för 

bidragsberoende och passivisering har påverkat deras görande av politik. Utifrån en 

paternalistisk förståelseram argumenterar de för att lånet i sig är ett sätt att bibehålla 

nyanländas känsla för ansvar, vilket förhindrar att de nyanlända fastnar i ett 

bidragsberoende. Detta argument legitimerar även gränsdragningen och att det inte 

åligger kommunens ansvar att bekosta ekonomiskt bistånd inom Glappet. I min analys 

definierar jag ändock argumentet som ett uttryck för en irrationalitet då både rapporter 

och studier om visar att nyanlända löper högre risk att drabbas av överskuldsättning, 

vilket leder till ett utanförskap (Vuleta 2018: Sandvall, 2011). Argumentet om att det 

bibehåller ansvarkänsla vilket ska vara gynnsamt för deras etableringsprocess bedöms 

därmed som irrationellt.  

 

Brukarna som deltar i studien visar, i kontrast till den syn som politiker och 

tjänstepersoner förmedlar, en stark ambition och motivation till att fort komma ut i arbete. 

Både ivern att komma ut i arbete och motståndet att ta emot understöd har jag i min analys 

identifierat som uttryck för ideal kopplade till det aktiva medborgarskapet (Dahlstedt, 

2009). I ivern att påskynda processen har de exempelvis valt att ordna eget boende istället 

för att invänta en anvisning. Det tilltaget har resulterat i prekära konsekvenser då de har 

behövt ta privata lån för att betala hyresdepositioner för att i sin tur kunna ansöka om att 

hyreskostnaden medtas som utgift i ansökan om etableringslån. 

Studiens syfte bedömer jag som uppfyllt såtillvida att analysen har visat respektive aktörs 

rationalitet inför görandet av politik. Det som däremot kan diskuteras är valet av metod 

och teori.  

  

8.1.1 Metodologiska överväganden 

Studiens utformning och forskningsfråga har vuxit fram ur en abduktiv process. Detta har 

bidragit till en flexibilitet till materialet där teori har kunnat väljas dynamiskt utifrån de 

teman som har framkommit. Den typen av obundna förhållningssätt till materialet kan 

även ha bidragit till att jag som forskare inte har snävt in mig på ett specifikt fokus, utifrån 

exempelvis egna preferenser, i ett alltför tidigt skede i processen.  

 

Variationen av platser där intervjuerna ägde rum kan ha påverkat datans trovärdighet till 

viss del (Trost, 2011). Intervjun som ägde rum i en av intervjupersonernas hem stördes 

både av bristande teknik och av intervjupersonens barn som lekte i samma rum. Olika 

störningsmoment under intervjun kan ha varit till nackdel för datainsamlingen. Samtidigt 

fick mötet en annan karaktär eftersom intervjudeltagaren säkert kände sig mer trygg i sin 
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hemmiljö, vilket yttrade sig i att intervjupersonen i högre grad än de andra 

intervjudeltagarna beskrev och visade sina känslor inför intervjuns teman. Detta kan 

givetvis ha andra förklaringsgrunder men i min upplevelse blev just den intervjun mer 

känslomässig än de övriga och intervjuplatsen kan ha varit en bidragande orsak.  

 

Med variationen av olika grupper i urvalet; politiker, tjänstepersoner och brukare, har 

även intervjuernas utformning skiljt sig åt, vilket i sin tur har påverkat datan. Den främsta 

skillnaden har varit språket. I intervjuer med brukarna har kommunikationen skett via en 

tolk medan politiker och tjänstepersoner har kunnat uttrycka sig fritt på sitt eget 

modersmål, vilket väsentligt minskar risken för missförstånd i kommunikationen. Trots 

auktoriserade tolkar har kvalitén på tolkarna varierat kraftigt och det har i sin tur påverkat 

tolkarnas översättning av brukarnas utsagor (jmf Thomsson, 2010). Tillgången till tolk 

handlar inte enbart om möjligheten att prata på sitt språk utan ger möjlighet att förmedla 

sitt ”jag” (Fioretos et.al, 2014). Tolkens roll är att vara neutral och opartisk samt kunnig 

för att kunna förmedla detta ”jag” så naturtroget som möjligt. Trots bokningen av 

professionella tolkar föreföll kvalitén på tolkningen variera mellan tolkarna, vilket kan ha 

haft en negativ inverkan på individernas förmedling av sina upplevelser och detta kan i 

sin tur ha påverkat datan negativt. Detta resulterade i ojämlika villkor mellan de olika 

intervjudeltagarna som eventuellt kunde ha förhindrats med en större kännedom, på 

förhand, om tolkarnas kompetens (ibid.).  

 

Lamont & Swidler (2014) resonerar att intervju som metod kan vara fördelaktigt när 

studieobjektet är en intervjupersons förståelseram i förhållande till ett problem snarare än 

dess ”sanna” åsikt. Denna styrka i förhållande till intervjuer som metodval kan jag relatera 

till denna studies syfte och frågeställningar eftersom synliggörandet av motivatorer och 

argument har använts som ett sätt att identifiera individernas bakomliggande rationalitet 

inför görandet av politik. Fokus har således inte varit att kartlägga olika åsikter som fasta 

sanningar utan mer betrakta de som en del av en rationalitet i förhållande till ett problem. 

Det intervjun som metod däremot inte kunde undersöka var hur rationaliteten faktiskt 

påverkade görandet av politik. Om det hade varit studieobjektet skulle ytterligare metoder 

behövt adderas till studien, exempelvis observationer (jmf Lamont & Swidler, 2014).  

 

Den abduktiva ansatsen har samtidigt resulterat i en viss förvirring stundtals, där resurser 

i form av tid troligtvis har förbrukats i onödan. I den flexibla ansatsen har både teori och 

metod valts ut successivt under processens gång. Den kontinuerliga processen har trots 

loggbok till viss del varit svår att förmedla inom studiens angivna ramar, eftersom 

processen har varit lång och snårig. Därmed kan transparensen avseeende studiens alla 

faser vara något lägre än önskvärt. Att följa en på förhand given struktur i stil med BIKVA 

(jmf Krogstrup, 2006) eller backward mapping (Elmore, 1979) hade både kunnat ge 

spännande resultat och möjligtvis en mer överskådlig forskningsprocess. En annan möjlig 

ingång i forskningsfrågan hade kunnat vara bruket av diskursiv metod och teori, likt 

Davidssons (2015) studie. En dylik utformning på studien skulle kunnat bidra till en ökad 

tydlighet i utformningen av studiens olika teman. En diskursiv analys skulle även kunna 

skapa en tydligare röd tråd till den konstruktionistiska ansatsen (Silverman, 2015).   

 

En försvårande omständighet i studien är att det har varit glest med tidigare forskning om 

appliceringen av rationalitetsbegreppet i en bottom-up studie. Mitt resultat har därmed 

inte kunnat utmanas och prövas mot övrig forskning i lika stor bemärkelse, vilket kan ha 

inverkat menligt på resultatets kvalité.  



  
 

47 

8.1.2 Fortsatta studier 

Föreliggande studie har visat olika aktörers rationaliteter bakom görandet av politik. 

Studien har genom detta bidragit till fördjupad kunskap om de politiska handlingar i sig, 

eftersom de har satts i en kontext. En form av kausalitet har presenterats där 

intervjudeltagaren har uttryckt sin logik i sitt handlande. Det studien däremot inte har 

studerat är vilken potentiell effekt olika rationaliteter har på utkomsten av den politik som 

görs. Om rationaliteterna hade varit helt samstämda med varandra, hade det gemensamma 

målet lättare kunnat uppnås? Detta är intressant för vidare studier. Studien har även visat 

hur en spänning mellan stat och kommun resulterade i en individuell lösning, som kan 

tolkas vara en konflikt. Denna konflikt tar sitt uttryck i att kommunen i detta fall skapar 

en policy som urholkar statens policy om att etableringsersättningen ska vara mer 

frikostig än riksnormen. Denna dynamik mellan stat och komun, vilken leder till 

individuella lösningar på strukturella problem, är även intressant för vidare studier. 

Framförallt behövs vidare studier i större skala som inkluderar nyanländas perspektiv 

avseende åtgärder som riktas mot de, eftersom jag tror att den kunskapen är essentiell för 

att uppnå en effektiv integrationspolitik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  
 

48 

Referenser 
 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter, 2015, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I: 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter. (red.), 2015,  Handbok i kvalitativa metoder. 

Stockholm:Liber. 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 2017. Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod, Tredje upplagan., Studentlitteratur. 

Alvesson, Mats & Torhell, Sven-Erik, 2011. Intervjuer : genomförande, tolkning och 

reflexivitet 1. uppl.., Malmö: Liber. 

Bazely, Pat, 2009, Analysing Qualitative Data: More Than 'Identifying Themes'. 

Malaysian Journal of Qualitative Research 2, pp. 6-22. 

Borevi, Karin, 2010, Sverige: Mångkulturalismens flaggskepp i Norden, i Brochmann et 

al., 2010. Velferdens grenser : innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-

2010, Oslo: Universitetsforlaget. 

Brinkmann, Svend, 2007. The Good Qualitative Researcher. Qualitative Research in 

Psychology, 4(1-2), pp.127–144. 

Brodkin, Evelyn, Z. 1990, Implementation as policy politics, i Palumbo, D.J., Calista, 

D.J. & Policy Studies Organization, 1990. Implementation and the policy process : 

opening up the black box, New York, N.Y.: Greenwood Press. 

Brodkin, Evelyn, Z. 2017, Street-level organizations and US Workfare: Insights for 

Policy and Theory, I Berkel, R., Caswell, D., Kupka, P. & Larsen, F. 2017, Frontline 

Delivery of Welfare-to-Work Policies in Europe: activating the unemployed, New 

York:Routledge 

Cassel, C. 2009, Interviews in organizational research, I D. Buchanan & A. Bryman (red), 

The Sage Handbook of Organizational Research Methods. London:Sage 

Collins, Randall. & Andersson, Sten, 2008. Den sociologiska blicken : att se bortom det 

uppenbara 1. uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

Dahlstedt, Magnus, 2009. Aktiveringens politik : demokrati och medborgarskap för ett 

nytt millenium 1. uppl.., Malmö: Liber. 

 

Dahlstedt, Magnus & Vesterberg, Viktor, 2017. Citizens in the Making: The Inclusion of 

Racialized Subjects in Labour Market Projects in Sweden. Scandinavian Political 

Studies, 40(2), pp.228–246. 

 

Davidsson, Tobias. & Göteborgs universitet. Institutionen för socialt arbete, 2015. 

Understödets rationalitet : en genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen, 

Malmö: Égalité 

Davies, Charlotte Aull, 2008, Reflexive ethnography: a guide to researching selves and 

others. 2., [rev. and updated] ed. London: Routledge 

 

Dwyer, Sonya, Corbin & Buckle, Jennifer, L., 2009. The Space Between: On Being an 

Insider-Outsider in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods, 

8(1), pp.54–63. 



  
 

49 

 

Eriksson-Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran, 2015, Intervjuer, I: Ahrne, Göran & 

Svensson, Peter. (red.). 2015. Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

 

Fioretos, Ingrid, Gustafsson, Kristina & Norström, Eva , 2014. Tolkade möten : 

tolkningens betydelse för rättsäkerhet och integration 1. uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

 

Gilje, Nils, Grimen, Harald & Andersson, Sten, 2007. Samhällsvetenskapernas 

förutsättningar, 3. uppl.., Göteborg: Daidalos. 

 

Glaser, Barney, G. & Strauss, Anselm, L., 1967. The discovery of grounded theory : 

strategies for qualitative research, New York: Aldine de Gruyter. 

 

Guilherme Fernandez Ariana, 2015, (Dis)Empowering New Immigrants and 

Refugees Through Their Participation in Introduction Programs in Sweden, Denmark, 

and Norway, Journal of Immigrant & Refugee Studies, 13:3, 245-264 

 

Herzberg, Frederick, Mausner, Bernard & Snyderman, Barbara Bloch, 1993. The 

motivation to work New ed.]., New Brunswick, N.J.: Transaction. 

 

Hultqvist, Sara, 2014, Att göra aktivitetsersättning : om målförskjutning och icke-kontakt 

vid förtidspension för unga, Växjö: Linnaeus University Press. 

Johansson, Christina, 2015, Svensk invandrings och flyktingpolitik, i Darvishpour, M. & 

Westin, C., 2015. Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige 2., 

[omarb.] uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, Håkan & Hornemann Möller, Iver, 2009, Vad menar vi med aktivering? i 

Hornemann Møller, I, & Johansson, H, 2009. Aktivering : arbetsmarknadspolitik och 

socialt arbete i förändring 1. uppl.., Malmö: Liber. 

 

Joppke, Christian. 2007, Beyond national models: Civic integration 

policies for immigrants in Western Europe, West European Politics, 30:1, 1-22 

 

Junestav, Malin, 2007. Socialförsäkringssystemet och arbetsmarknaden: politiska idéer, 

sociala normer och institutionell förändring - en historik. Uppsala: Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 

 

Karlsson, Magnus & Börjeson, Martin, 2011. Brukarmakt - i teori och praktik 1. utg.., 

Stockholm: Natur & kultur. 

 

Krogstrup, Hanne, Katherine & Udvikling af evalueringsmodeller, 2006. 

Evalueringsmodeller 2. udg.., Århus: Academica. 

 

Krumer-Nevo, Michal, Gorodzeisky, Anastasia & Saar-Heiman, Yuval, 2017. Debt, 

poverty, and financial exclusion. Journal of Social Work, 17(5), pp.511–530. 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun 3. [rev.] 

uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

 



  
 

50 

Lamont, Michelle & Swidler, Ann, 2014. Methodological Pluralism and the Possibilities 

and Limits of Interviewing. Qualitative Sociology, 37(2), pp.153–171. 

 

Larsson, Jennie, K., 2015. Integrationen och arbetets marknad : hur jämställdhet, arbete 

och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer, Stockholm: Atlas 

Akademi. 

Lipsky, Michael, 2010, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public 

services (30th anniversary expanded ed-). New York: Russell Sage Foundation 

Miller, Jody & Glassner, Barry, 2011. ”The “inside” and the “outside”: Finding realities 

in interviews”. i: Silverman, David (ed.), Qualitative Research: Theory, Method and 

Practice. Sage, 125-139. 

Nowell, Lorelli.S. et.al. 2017. Thematic Analysis. International Journal of Qualitative 

Methods, 16(1), pp.International Journal of Qualitative Methods, 2017, Vol.16(1). 

Rennstam, Jens & Wästerfors, David, 2015. Att analysera kvalitativt matieral, I: Ahrne, 

Göran & Svensson, Peter. (red.), 2015,  Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm:Liber. 

Salonen, Tapio, 2009. Aktivering i socialt arbete. Dåtid och Nutid, i Hornemann Møller, 

I. & Johansson, H, 2009. Aktivering : arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i 

förändring 1. uppl.., Malmö: Liber. 

 

Sandvall, Lisbeth, 2011. Överskuldsättningens ansikten : en studie av vägar in i och ut 

ur ekonomiska svårigheter, Växjö, Kalmar: Linnaeus University Press. 

 

Sandvall, Lisbeth, 2016. Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering?: 

Rapport från ett forskningsprojekt om ansökningsbenägenhet 

 

Sarstrand Marekovic, Anna-Maria, 2011. Från invandrarbyrå till flyktingmottagning : 

fyrtio års arbete med invandrare och flyktingar på kommunal nivå. Lund: Arkiv. 

 

Sassen, Saskia, 2001. Gäster och främlingar, Göteborg: Daidalos. 

Silverman, David, 2015. Interpreting qualitative data 5. ed., London: Sage. 

Silverman, David, 2013. Doing qualitative research 4. ed., Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 

Socialstyrelsen, 2013. Ekononomiskt bistånd- handbok för socialtjänsten. Stockholm. 

Socialstyrelsen. 

 

Therborn, Göran. & Gundenäs, Henrik., 2016. Ojämlikhet dödar, Lund: Arkiv. 

 

Thomassen, Magdalene. & Retzlaff, Joachim, 2007. Vetenskap, kunskap och praxis : 

introduktion till vetenskapsfilosofi 1. uppl.., Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Thomsson, Heléne, 2010. Reflexiva intervjuer 2. uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, Jan, 2010. Kvalitativa intervjuer 4., [omarb.] uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

 

Weber, Max, 1985, Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen J.B.C. Mohr. Sv. Övers. 

Ekonomi och Samhälle I-III. Lund, Argos (1983-1987) 

 



  
 

51 

Öberg, Peter, 2015. Livshistorieintervjuer, I: Ahrne, Göran & Svensson, Peter. (red.), 

2015,  Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm:Liber. 

Lag och offentliga tryck 

SFS nr 2010:197 lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare  

SFS nr 2017:725 Kommunallag  

SFS nr 2001:453 Socialtjänstlag 

SFS nr 1994:137 lag om mottagande av asylsökande m.fl.  

SFS nr 2016:38 lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 

SFS nr 2016:752 lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 

i Sverige 

SFS nr 2003:460 lag om etikprövning av forskning som avser människor 

Proposition 2016/17:171 En ny kommunallag  

Regeringens prop. 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd 

Sveriges riksdag 2010:1122 Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar 

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd 

Riksdagsförvaltningen 2016/17:428 Glappet mellan ersättningsformer. Skriftlig fråga till 

statsråd. 

Inspektionen för Vård och Omsorg, 2017, Tillsyn av hur socialtjänsten ser till enskildas 

individuella behov vid ansökan om ekonomiskt bistånd i Växjö. dnr: 8.5-31604/2017-3- 

IVO  

Kungsbacka kommun, 2017, Svar på motion - Lån till nyanlända i stället för bidrag vid 

"glapp" i väntan på etableringsstöd. Tjänsteskrivelse, dnr:KS/2017:239. Daterat 2017-

12-04 

Växjö kommun, 2017, Beslut om hantering av ekonomiskt bistånd i “glappet”. 

Sammanträdesprotokoll, Nämnden för Arbete och Välfärd. dnr 2017-00022. Daterat 

2017-03-01 

 

Elektroniska källor 

 
Arbetsförmedlingen, 2017, Etableringsersättning för dig som är ny i Sverige (elektronisk 

resurs), Tillgänglig på Internet: https://www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Stod-och-service/Ny-i-Sverige/Om-etableringsinsatser/Vad-ar-

etableringsersattning.html hämtad 2017-09-15 

 

CSN, 2018, Hemutrustningslån (elektronisk resurs), Tillgänglig på internet: 

http://www.csn.se/partner/2.1527/2.1547/2.1598 , hämtad 2018-01-17 

 

Dagens Nyheter, (2017), Skulderna är inte störst hos svenskar- värre i Danmark 

(elektronisk resurs), av Lucas, Dan. Tillgänglig på Internet: 

https://www.dn.se/ekonomi/skulderna-inte-storst-hos-svenskar-varre-i-

danmark/?forceScript=1&variantType=large, hämtad 2018-03-04 

 

Försäkringskassan, 2017, Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan 

(elektronisk resurs), Tillgänglig på Internet: 

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/nYsxDoMwDEXP0iFzUnXrhlBP0AWxRKa

YYIXYyDFUvX3hCmz_Pb3ve9_5nmGnBEbCsBzcfT_luYLN7v5oXGiFDdneLxfKj0d

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ny-i-Sverige/Om-etableringsinsatser/Vad-ar-etableringsersattning.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ny-i-Sverige/Om-etableringsinsatser/Vad-ar-etableringsersattning.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ny-i-Sverige/Om-etableringsinsatser/Vad-ar-etableringsersattning.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ny-i-Sverige/Om-etableringsinsatser/Vad-ar-etableringsersattning.html
https://www.dn.se/ekonomi/skulderna-inte-storst-hos-svenskar-varre-i-danmark/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/ekonomi/skulderna-inte-storst-hos-svenskar-varre-i-danmark/?forceScript=1&variantType=large
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/nYsxDoMwDEXP0iFzUnXrhlBP0AWxRKaYYIXYyDFUvX3hCmz_Pb3ve9_5nmGnBEbCsBzcfT_luYLN7v5oXGiFDdneLxfKj0dKMxqqC1lK2fhcmw1osDBxipNoVDQVyEZ7NBrjpMCnr5D1SGqGWoEv3vyam9sfYrt4Dg!!/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/nYsxDoMwDEXP0iFzUnXrhlBP0AWxRKaYYIXYyDFUvX3hCmz_Pb3ve9_5nmGnBEbCsBzcfT_luYLN7v5oXGiFDdneLxfKj0dKMxqqC1lK2fhcmw1osDBxipNoVDQVyEZ7NBrjpMCnr5D1SGqGWoEv3vyam9sfYrt4Dg!!/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/nYsxDoMwDEXP0iFzUnXrhlBP0AWxRKaYYIXYyDFUvX3hCmz_Pb3ve9_5nmGnBEbCsBzcfT_luYLN7v5oXGiFDdneLxfKj0dKMxqqC1lK2fhcmw1osDBxipNoVDQVyEZ7NBrjpMCnr5D1SGqGWoEv3vyam9sfYrt4Dg!!/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/nYsxDoMwDEXP0iFzUnXrhlBP0AWxRKaYYIXYyDFUvX3hCmz_Pb3ve9_5nmGnBEbCsBzcfT_luYLN7v5oXGiFDdneLxfKj0dKMxqqC1lK2fhcmw1osDBxipNoVDQVyEZ7NBrjpMCnr5D1SGqGWoEv3vyam9sfYrt4Dg!!/


  
 

52 

KMxqqC1lK2fhcmw1osDBxipNoVDQVyEZ7NBrjpMCnr5D1SGqGWoEv3vyam9sfY

rt4Dg!!/ hämtad 2017-09-15 

 

 

Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran & Pettersson, Bo, 2011, God forskningssed 

(elektronisk resurs. Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: 

https://publikationer.vr.se/produkt/godforskningssed, hämtad 2018-03-06 

 

Migrationsverket, 2017, Ekonomiskt stöd för nyanlända (elektronisk resurs), Tillgänglig 

på Internet: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html hämtat 17-09-14 

 

Migrationsverket, 2018, Bosättning i en kommun (elektronisk resurs). Tillgänglig på 

internet: https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-

uppehallstillstand/Bosattning-i-en-kommun.html, hämtad 2018-01-17 

 

Skatteverket, 2018, Du är medborgare från ett land utanför EU eller EES eller statslös 

(elektronisk resurs), Tillgänglig på internet: 

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/medborgareutanforeue

es.4.5a85666214dbad743ff1210.html, hämtat 2018-01-17  

SKL, 2018, Ansvarsfördelning nyanlända (elektronisk resurs), Tillgänglig på internet: 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsford

elningregelverk/nyanlanda.7168.html, hämtat 2018-01-16  

 

Socialstyrelsen, 2018, Riksnormen för försörjningsstöd (elektronisk resurs), Tillgänglig 

på internet: http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen, hämtat 2018-

02-28 

 

Smålandsposten, 2017a, Rosengren testar ett hemmabygge (elektronisk resurs). av 

Erntsson, L. Tillgänglig på Internet: http://www.smp.se/lan/rosengren-testar-ett-

hemmabygge/ hämtat 2017-09-15 

 

Smålandsposten, 2017b, Bidrag ska bli lån (elektronisk resurs). av Nielsen, J. Tillgänglig 

på Internet: http://www.smp.se/vaxjo/bidrag-ska-bli-lan-i-vaxjo/ hämtat 2017-09-15 

  

SVT, 2017, Ekonomiskt bistånd kan bli lån (elektronisk resurs). av Söderberg, R. 

Tillgänglig på Internet: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/ekonomiskt-bistand-

kan-goras-om-till-lan hämtat 2017-09-15 

 

Vansbro kommun, 2017, Vansbro i bräschen, stoppar dubbla utbetalningar till 

nyanlända (elektronisk resurs), Tillgänglig på Internet:  

http://www.vansbro.se/nyheter/integration/2017/01/vansbro-i-braschen-%E2%80%93-

stoppar-dubbla-ersattningar-till-nyanlanda hämtat 2017-09-15 

 

Växjö kommun, 2017, Växjö kommuns budget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020 

(elektronisk resurs) . Tillgänglig på internet: 

http://vaxjo.se/ovrigt/sok.html?query=budget+2018&submitButton=  hämtad 2018-01-

16 

 

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/nYsxDoMwDEXP0iFzUnXrhlBP0AWxRKaYYIXYyDFUvX3hCmz_Pb3ve9_5nmGnBEbCsBzcfT_luYLN7v5oXGiFDdneLxfKj0dKMxqqC1lK2fhcmw1osDBxipNoVDQVyEZ7NBrjpMCnr5D1SGqGWoEv3vyam9sfYrt4Dg!!/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/nYsxDoMwDEXP0iFzUnXrhlBP0AWxRKaYYIXYyDFUvX3hCmz_Pb3ve9_5nmGnBEbCsBzcfT_luYLN7v5oXGiFDdneLxfKj0dKMxqqC1lK2fhcmw1osDBxipNoVDQVyEZ7NBrjpMCnr5D1SGqGWoEv3vyam9sfYrt4Dg!!/
https://publikationer.vr.se/produkt/godforskningssed
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-uppehallstillstand/Bosattning-i-en-kommun.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-uppehallstillstand/Bosattning-i-en-kommun.html
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/medborgareutanforeuees.4.5a85666214dbad743ff1210.html
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/medborgareutanforeuees.4.5a85666214dbad743ff1210.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsfordelningregelverk/nyanlanda.7168.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsfordelningregelverk/nyanlanda.7168.html
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen
http://www.smp.se/lan/rosengren-testar-ett-hemmabygge/
http://www.smp.se/lan/rosengren-testar-ett-hemmabygge/
http://www.smp.se/lan/rosengren-testar-ett-hemmabygge/
http://www.smp.se/vaxjo/bidrag-ska-bli-lan-i-vaxjo/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/ekonomiskt-bistand-kan-goras-om-till-lan
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/ekonomiskt-bistand-kan-goras-om-till-lan
http://www.vansbro.se/nyheter/integration/2017/01/vansbro-i-braschen-%E2%80%93-stoppar-dubbla-ersattningar-till-nyanlanda
http://www.vansbro.se/nyheter/integration/2017/01/vansbro-i-braschen-%E2%80%93-stoppar-dubbla-ersattningar-till-nyanlanda
http://www.vansbro.se/nyheter/integration/2017/01/vansbro-i-braschen-%E2%80%93-stoppar-dubbla-ersattningar-till-nyanlanda
http://www.vansbro.se/nyheter/integration/2017/01/vansbro-i-braschen-%E2%80%93-stoppar-dubbla-ersattningar-till-nyanlanda
http://vaxjo.se/ovrigt/sok.html?query=budget+2018&submitButton=


  
 

53 

Arbetsförmedlingens statistikenhet 2018, intern statistik avseende Kronobergs resultat 

rörande nyanlända som efter genomfört etablering ingår i sysselsättning. Muntlig källa. 

Inhämtades 22 januari 2018. 

 

 

 

 

  



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Förfrågan om deltagande i studie till brukare 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

Intervjuundersökning om etableringslån 

Jag heter Märtha Westerholm och jag är en masterstudent inom socialt arbete vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. I juni 2017 infördes nya regler för dem som vill ansöka om 

ekonomiskt bistånd under den period som kallas “glappet”; perioden mellan beviljat 

uppehållstillstånd - tills personen får etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. 

Nu under hösten 2017 kommer jag att genomföra en undersökning där jag studerar hur 

dessa nya regler, “förskott på förmån mot återkrav inom glappet”, fungerar i praktiken 

och hur detta upplevs av er som berörs av dessa regler. 

Därför skulle jag vilja intervjua dig för att höra om dina upplevelser av dessa regler. Om 

du vill dela med dig av dina upplevelser fyller du i ditt namn, telefonnummer och din 

mailadress på papperet, se nedan. Skriv gärna vilket språk du är mest bekväm med att 

prata och vilken tid det passar för dig att bli uppringd. Därefter kommer jag att ringa upp 

dig och vi kommer att bestämma en tid och plats för intervjun. Det är helt frivilligt att 

delta. Under intervjun kommer telefontolk att användas.  Inga namn eller andra 

personuppgifter kommer att finnas med i själva uppsatsen. 

Om du inte vill att socialsekreteraren ska veta att du vill vara med i studien så kan du 

kontakta mig direkt på nedanstående nummer eller mail. Om det känns okej att 

socialsekreteraren är medveten om att du är intresserad av delta i studien så kan du fylla 

i dina uppgifter nedan och lämna papperet till socialsekreteraren så ringer jag upp dig. 

Om du vill kontakta mig kan jag nås på telefonnummer 070-270 77 82 eller på min 

mailadress mw222jz@student.lnu.se 

Ifall du vill vara med i studien så hör av dig till mig inom en vecka från att du får denna 

information. 

Stort tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Märtha Westerholm 

Ditt namn:___________________________________________________ 

Telefonnummer:______________________________________________ 

Mejladress:__________________________________________________ 

Jag vill ha tolk på_____________________________________________     

    

    

Jag kan ringa dig på          förmiddagen eftermiddagen  

Det okej att kontakta mig också efter intervjun, om fler frågor skulle dyka upp    JA NEJ 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Förfrågan om deltagande i studie till politiker och 
tjänstepersoner  
 

Förfrågan om deltagande i studie  

 

Hej! 

 

Jag heter Märtha Westerholm och jag är en masterstudent inom socialt arbete vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Nu under hösten 2017 ämnar jag att göra en 

implementeringsstudie av policyn “förskott på förmån mot återkrav inom glappet” då 

Växjö kommun är en av de första kommunerna i landet efter Vansbro kommun som har 

implementerat denna policy. Det är således ett spännande förändringsarbete att studera! 

Inom studien ämnar jag att intervjua klienter, socialsekreterare, politiker, chefer samt 

utredare i syfte att få en mångfacetterad bild av denna policy. 

 

Därför vore det väldigt intressant att få intervjua dig och höra om ditt perspektiv på denna 

policy! Om du finner detta av intresse så kan vi avtala en tid för intervju utifrån vad som 

passar dig. 

 

Stort tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Märtha Westerholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide till brukare 
 

Presentation av studien samt information om konfidentialitet, samtycke, möjligheten att 

få läsa materialet, att det kommer att spelas in och att namnen kommer att avkodas. 

Berätta om tidsramen för intervjun, 1 timme och erbjud kontaktuppgifter vid eventuella 

övriga frågor efter genomförd intervju.  

 

 Presentation: vem är du?  (exempelvis vad heter du, var kommer du ifrån, hur 

länge har du varit i Sverige) 

 Kan du berätta för mig om hur din situation avseende försörjning och boende har 

sett ut sedan du fick ditt uppehållstillstånd? 

 Hur ser din situation avseende ekonomisk försörjning ut idag? 

 .. som du har berättat så får du pengar från kommunen i avvaktan på att du ska 

påbörja din etableringsplan hos Arbetsförmedlingen 

 Hur ser du på den ersättning du erhåller från kommunen, förskott på förmån mot 

återkrav? 

 

(eventuell följdfråga: hur påverkas du av dessa regler som kommunen har där du behöver 

betala tillbaka beviljat bistånd? Vilka fördelar/nackdelar ser du med dessa regler? Har du 

haft några förväntningar på hur kontakten med kommunen skulle se ut innan du ansökte 

om ekonomiskt bistånd och ifall så var fallet- vilka förväntningar hade du?)  

 

 Vilket syfte uppfattar du att dessa regler för er som är aktuella inom “glappet” 

(policyn) har?  

 Tror du att det är någon skillnad på dem regler ni har som är aktuella inom 

“glappet” i jämförelse med dem som inte är aktuella inom “glappet”? Om så är 

fallet, vad är skillnaden tror du? 

 Varför, tror du, att politikerna har bestämt att dessa regler ska finnas för er som är 

aktuella inom “glappet”?  

 Hur har du upplevt kontakten med din socialsekreterare under processen där din 

ansökan om bistånd har behandlats? 

 

(Eventuell följdfråga: vilken information har du fått från dem om reglerna avseende 

ekonomiskt bistånd mot återkrav) 

 

 Hur ser du på framtiden avseende din ekonomiska försörjning?  

 Har du några frågor eller funderingar som du vill ställa till mig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D Intervjuguide till politiker och tjänstepersoner 
 

Presentation av studien samt information om konfidentialitet, samtycke, möjligheten att 

få läsa materialet, att det kommer att spelas in (och att namnen kommer att avkodas) 

 

Presentation:  Vem är du (exempelvis hur länge har du arbetat hos socialtjänsten, 

yrkesbakgrund, hur ser du på din yrkesroll idag) 

 

 Vill du berätta om vad som föranledde behovet av att införa denna policy? Vilket 

problem/ vilken situation behövde åtgärdas? (Vad ligger till grund för initieringen 

av denna förändring) 

 Röstade ditt parti för eller emot införandet av denna policy? Vill du beskriva 

varför partiet röstade för/emot? 

 Vill du berätta om hur det gick till när denna policy initierades? (Vem var 

initiativtagare osv) 

 Vilket syfte uppfattar du att policyn “förskott på förmån mot återkrav inom 

glappet” har? 

 Har du stött på några oväntade hinder/utmaningar under implementeringen av 

policyn? Har exempelvis några förändringar eller kompromisser ägt rum för att 

policyn ska passa in i praktiken/kontexten i Växjö? 

 Hur upplever du att responsen har varit på denna policy i media/samhället? 

 Hur upplever du att denna policy har emottagits av klienterna? Någon särskild 

respons? 

 Kan du, i detta relativt tidiga skede sedan policyn implementerades, se några 

fördelar/nackdelar med policyn i förhållande till ditt arbete i praktiken? 

 Hur ser du på framtiden avseende denna policy? Hur ser du på dess möjligheter 

att exempelvis spridas nationellt samt till andra sektorer inom ekonomiskt 

bistånd? 

 Upplever du att det tidigare presenterade ”problemet har åtgärdats med 

implementeringen av denna policy? 

 Har du några frågor eller funderingar som du vill ställa till mig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga E Intervjuguide till utredare 
 

Presentation av studien samt information om konfidentialitet, samtycke, möjligheten att 

få läsa materialet, att det kommer att spelas in och att namnen kommer att avkodas. 

 

Presentation:  Vem är du (exempelvis hur länge har du arbetat hos socialtjänsten, 

yrkesbakgrund, hur ser du på din yrkesroll idag) 

 

Vill du berätta om hur det gick till när denna policy initierades? (Vem var initiativtagare 

osv) 

 

En utredning genomfördes innan politikerna beslutade om att implementera policyn, vill 

du berätta om den? 

 

Vilket syfte uppfattar du att policyn “förskott på förmån mot återkrav inom glappet” har? 

 

Varför, tror du, att politikerna har bestämt att dessa regler ska finnas för dem som är 

aktuella inom “glappet”? 

 

Vill du berätta lite om varför en JO anmälan av policyn gjordes? 

 

Hur upplever du att responsen har varit på denna policy i media/samhället? 

 

Vilka för och nackdelar anser du att policyn har? 

 

Hur ser du på framtiden avseende ditt arbete med denna policy inom “glappet”? 

 

Har du några frågor eller funderingar som du vill ställa till mig? 

 


