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Abstract  

This study examines implementation from national law in to local practice in the district of 

Kalmar to assure newly arrived immigrants orientation in civics. The study takes its starting 

point in Lipskys theory about street-level bureaucracy.  Questions that are discussed are about 

how  the education is understood by refugee’s coordinators, civic communicators and the new 

immigrates, how the organization has been and what role the demography and economic 

structures has played for the organization. It is a case study where interviews and enquete has 

been used. The district of Kalmar has in a future lack of workers why the immigrants are of 

interest as an asset for the labour market. Education in mother language is though expensive 

why resources are coordinated by the District association of Kalmar. Norms and values differ 

between municipalities about if the education is to be in mother language or not. Lack of 

economic resources makes also long travels for the pupils and that not all can take place in 

time for the education, for example study tours.  
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1 Inledning 

Smedby, Kalmar, Valborgsmässoafton 2012.  

Förväntningarna ligger i luften och folkhavet tittar in i elden, den livgivande elden som ska ge 

oss hopp om vår och värme efter en mörk och kall vinter. Här står vi tillsammans, människor 

med olika bakgrund, inbodda Smedbybor sedan generationer tillbaka blandade med de som 

kommit nyligen eller för några år sedan, de så kallade nysvenskarna. Till vardags finns en ett 

kulturellt avstånd som Mauricio Rojas beskriver i ”Ensamhetens labyrint”
1
 . En knivskarp 

gräns, trots att vi delar samma bostadsområde och att våra barn går på samma skola och dagis. 

Att hälsa och prata med en av dem som också är invandrad är lättare än att konfronteras med 

en infödd svensk, menar Rojas. Där, framför elden, finns dock hopp om en gemensam framtid 

över de kulturella gränserna.  

Vi har lagt mottagandet i händerna på våra nyanlända invandrare på kommuners 

flyktingsamordnare och vår regering och riksdag hoppas att integrationen ska påskyndas med 

hjälp av samhällsorientering för nyanlända på modersmål. Jag hoppas innerligt att så är fallet.  

Integration är dock en process och handlar om möte mellan det svenska samhället och de som 

kommer nya. 

 

1.1 Problemformulering 

Integration av nyanlända är en process och att få ett fungerande samhälle utan utanförskap 

handlar om att de som kommer nya till vårt land måste få en bra chans att bli en del av vårt 

samhälle. En central roll har de institutioner som har ansvar för att främja integrationen. Den 

1 december 2010 kom den nya reformen om samhällsorientering för nyanlända med uppgift 

att påskynda integrationen. Samhällsinformation har funnits på dagordningen för nyanlända 

sedan 1960-talet, men kvalitén har varierat över landet och likvärdighet i ett nationellt 

perspektiv har varit svårt att uppnå. Det som är nytt i den nya lagstiftningen är att man har gett 

ramar för innehåll och tid. För att markera en skillnad mot den tidigare samhällsinformationen 

så använder regeringen nu ordet samhällsorientering. Skillnaden består i att inom 

samhällsorienteringen ska utrymme ges till dialog och reflektion. Detta kan uppnås genom att 

undervisningen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet.
2
 Då är tanken att missförstånd 

inte så lätt ska kunna uppkomma och att deltagarna i undervisningssituationen ska kunna föra 

samtal på sitt modersmål. Detta är en god tanke. Formuleringen i möjligaste mån är dock 

problematiskt då det går att lägga mer eller mindre vikt vid detta när man från kommuners 

sida ska tolka lagstiftningen. Vissa kommuner kommer att göra stora ansträngningar för att 

tillgodose samhällsorientering på modersmål, medan andra tittar i sin skattkista och 

konstaterar att det är svårt att uppbringa medel. Då faller idén om dialog och reflektion på 

modersmål liksom likvärdighet i ett nationellt perspektiv. Likaså är det ej klart formulerat 

vilka som ska undervisa i samhällsorientering, förutom att det står pedagogiskt lämplig 

personal. Här ges också tolkningsutrymme. Tidigare har samhällsinformationen varit en del 
                                                             
1
 Rojas, Mauricio (1993), Ensamhetens labyrint,      s 

2 Se  1.4 Integrationspolitik 
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av svenska för invandrare (sfi) och alltså getts av sfi-lärare. Här kan finnas normer och 

värderingar kring vilket som fungerar bäst.  

1.2  Syfte 

Syftet med studien är att klarlägga hur implementeringen har gått från nationell lag till lokal 

praktik inom Kalmar län för att tillförsäkra nyanlända invandrare samhällsorientering. Detta 

med utgångspunkt i Lipskys teori om gatubyråkraternas ansvar och uppgift. 

 

1.3  Frågeställningar 

Frågor: 

1. Hur uppfattas utbildningen i samhällsorientering av flyktingsamordnare, 

samhällskommunikatörer och nyanlända? 

2. Vilken roll har organisationen för implementeringen av samhällsorientering i Kalmar 

län? 

3. Vilken roll spelar demografi och ekonomiska strukturer i Kalmar län för 

organisationen av samhällsorientering? 

 

1.4 Integrationspolitik 

Integrationspolitiken berör många politikområden och inkluderar insatser inom arbetsmarknad 

och utbildningspolitik och arbete mot diskriminering. Politiken inriktas i huvudsak på 

generella åtgärder som minskar utanförskap i samhället. I skrivelsen ”Egenmakt mot 

utanförskap- regeringen strategi för integration” presenteras inriktningen och konkreta 

insatser inom regeringen sju strategiska områden för integration: 

 Snabbare etablering för nyanlända invandrare 

 Fler i arbete, fler företagare 

 Bättre resultat och större likvärdighet i skolan  

 Bättre språkkunskaper och större möjligheter till utbildning för vuxna 

 Effektiv bekämpning av diskriminering 

 En positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap 

 En gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av ökande mångfald 

Samhällsinformation till nyanlända invandrare har diskuterats sedan 1960-talet, klargörs i 

utredningen för samhällsorientering (SOU 2010:37). Kommunerna har haft ansvar för det som 
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tidigare kallades samhällsinformation, men variationerna i hur det har gått till har varit stora. 

En kartläggning visar, enligt SOU 1010:37, att undervisning varierat från en dag till 300 

timmar
3
. Att det här inte varit någon likvärdighet över landet sett för de nyanlända som har 

kommit till vårt land är enkelt att se. Det har alltså haft stor betydelse för den nyanlände 

vilken kommun man har kommit till för att få tillgodogöra sig information. 

Detta har varit en bakgrund till att regeringen har tagit fram direktiv om samhällsorientering 

som en del av den nya etableringslagen som trädde i kraft i december 2010. En markering från 

regeringens sida är att man vill lära ut grundläggande värden om vad det är att leva i det 

svenska samhället. Viktigt är också att undervisningen ska ske i form av dialog och reflektion 

och därför har man nu använt ordet samhällsorientering mot tidigare samhällsinformation.4 

Nyanlända i arbetsför ålder, 20-64 år, samt 18–19-åringar utan föräldrar i Sverige omfattas av 

lagen. Även anhöriga i samma ålder omfattas av lagen om de ansökt om uppehållstillstånd 

inom två år efter att den han eller hon har anknytning till tagits emot av någon kommun . När 

den nyanlände har fått uppehållstillstånd eller anlänt till en kommun ska Arbetsförmedlingen 

ha etableringssamtal med honom eller henne för att planera för framtiden i Sverige. Den 

nyanlände berättar om sin yrkes- och utbildningsbakgrund, intressen och ambitioner samt de 

behov av stöd som han eller hon har. Här diskuteras yrkesbakgrund och vilka möjligheter som 

kan finnas i Sverige. Etableringssamtalet ska utmynna i en etableringsplan.
5
 

 

Samhällsinformationen har tidigare legat som en del av undervisningen i svenska för 

invandrare (sfi), men redan 2007 tog man bort denna del för att göra sfi till en mer renodlad 

språkundervisning. Ett bidragande skäl var att man ansåg att informationen skulle ske på 

modersmål för att minimera risker för missförstånd och informationen skulle också ges i ett så 

tidigt skede som möjligt för den nyanlände.
6
 

Skillnaden ska bestå i att inom samhällsorienteringen ska utrymme ges till dialog och 

reflektion och i möjligaste mån bedrivas på modersmålet och annat språk som deltagaren 

behärskar väl.
7
 Tidigare har alltså informationen getts via sfi på svenska och det har varit 

svårt att få dialog. Att man i lagstiftningen skrivit i möjligast mån ger dock ett ovälkommet 

                                                             
3 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet, Slutbetänkande av Utredningen om 

samhällsorientering för nyanlända invandrare, SOU 2010:37 s 13-14 

 

4 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet, Slutbetänkande av Utredningen om 

samhällsorientering för nyanlända invandrare, SOU 2010:37 s 13-14 

 

5 Ny lag – nya möjligheter. Vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet, informationsbroschyr från 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting s 2 

 
6
 Ibid 

7 Ibid 



8 
 

tolkningsutrymme. Här är det upp till varje kommun hur mycket kraft och resurs man 

verkligen lägger ner för att ge de nyanlända sin orientering på modersmålet. Kan det inte 

ordnas faller lite av idén med lagstiftningen eftersom det då kan vara svårt med både dialog 

och reflektion. 

I slutbetänkande av utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare betonas 

vikten av att samhällsorientering ges på modersmålet:  

 

Det är av största vikt att samhällsorienteringen ges tidigt i etableringsprocessen 

och det innebär i sin tur att de flesta inte kan svenska tillräckligt bra för att 

uppnå den förståelse som behövs. En undervisning 

på svenska med hjälp av tolk ger inte samma möjligheter till 

ett aktivt deltagande med frågor och diskussion som en undervisning 

på modersmål.
8
  

 

I slutbetänkandet konstateras att det saknas personer som har ämneskunskaper i kombination 

med det språk som samhällsorienteringen ska ges på. För att kunna garantera likvärdighet 

behövs kurser på universitetsnivå för att få en professionalisering av samhällsorienteringen. 

Många kommuner kommer att ha svårt att erbjuda samhällsorientering och behöver antagligen 

samarbeta med andra kommuner eller aktörer, konstateras vidare i slutbetänkandet. 
9
Att man valt formuleringen i möjligaste mån beror antagligen på detta faktum att många 

kommuner kommer att ha svårt att kunna erbjuda samhällsorientering på modersmål av 

professionella samhällskommunikatörer. Samtidigt kvarstår ju aspekten om att utbildningen 

inte kommer att kunna bli likvärdig i ett nationellt perspektiv. 

Samhällsorienteringen är en del av den etableringsplan som enligt den nya lagstiftningen ska 

upprättas. Arbetsförmedlingen har fått som sin uppgift är att samordna ansvaret mellan olika 

aktörer samt upprätta etableringsplan. En etableringslots ska stödja den nyanlände under 

etableringsperioden. Nyanlända som har en etableringsplan ska delta i samhällsorientering. 

Här ska en grundläggande förståelse för det svenska samhällets organisation liksom praktiskt 

vardagsliv läras ut liksom betydelse av mänskliga rättigheter och demokratiska värden vad 

gäller rättigheter och skyldigheter för den enskilde.
10

 Kommunerna ska erbjuda minst 60 

timmar samhällsorientering så snart etableringsplan upprättas och den ska slutföras inom ett 

år. Utbildningen ska ges av pedagogiskt lämplig personal med ämneskunskaper. 

Länsstyrelsen ska främja och stödja samarbetet mellan kommuner samt följa upp 

verksamheten.
11

 

 

                                                             
8 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet, Slutbetänkande av Utredningen om 

samhällsorientering för nyanlända invandrare, SOU 2010:37 s 16 

 
 
9 Ibid s 16 

 
10

 Ny politik för nyanländas etablering i Sverige (2010) 
11 Ibid 
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2 Gatubyråkratin som teoretiskt ramverk 

Mikael Lipsky har skrivit om gatubyråkrater och hans teori har sedan fått efterföljare. I detta 

kapitel kommer jag att redogöra för vad Mikael Lipsky säger och i följande del presenteras 

sedan några av dem som har använt sig av hans teori i sina forskningsstudier. Här nämns 

Annette Bohlin, Katarina Thorén och Isabell Schierenbeck. Jag har också valt att ha med Lena 

Grips studie då jag anser den relevant, även om hon inte själv har utgått från Lipskys teori. 

Hennes resultat kan dock kopplas till teorin om gatubyråkrater, anser jag. 

2.1 Gatubyråkratin enligt Lipsky 

Michael Lipsky skriver i Street-Level Bureaucracy (2010) om dilemma för individer i 

offentlig sektor.  Här handlar det om relationen mellan stat och individ ur ett underifrån 

perspektiv. Hur utför individerna lagar och direktiv? Teorin utgår från att det finns ett glapp 

mellan skrivna direktiv och hur dessa uttolkas. Ofta handlar det om kompromisser mellan mål 

formulerade i policys och behov hos de som arbetar på gräsrotsnivån. Många klarar av att 

kompromissa på ett bra sätt och bäst lyckas de som klarar av att minska gapet mellan 

målformuleringar och resultat, menar Michael Lipsky. Teoretiskt sätt finns det inga 

begränsningar för önskningar om gratis tjänster. De som arbetar i det offentliga måste dock 

hitta sätt för att rationalisera dessa önskningar. Kort sagt det finns gränser mellan tillgång och 

efterfrågan, konstaterar Michael Lipsky.
12

 I detta sammanhang måste relationen mellan 

medborgarens inflytande och förväntningar kopplas till personalens tillgångar i form av tid, 

expertis och information.  

Vilka är då dessa gatubyråkrater?  Definitionen, enligt Lipsky, är att det är arbetare i offentlig 

sektor som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med medborgare och som har en betydande 

bestämmanderätt i utförandet av deras arbete. De konstituerar tjänster från regeringen och 

tjänar som förbindelselänk mellan medborgare och stat. Gatubyråkraterna håller på detta sätt i 

i nycklar till en dimension av medborgarskap, skriver Lipsky vidare.
13

 Dessa människor, i 

Lipskys terminologi och definition, har en otroligt viktig position. Fungerar inte förtroendet 

mellan gatubyråkrater och medborgare så slår det tillbaka på statens legitimitet. I 

förlängningen kan det leda till problem och konflikter som kan urholka trovärdigheten för en 

stat. Detta förutsätter ett demokratiskt styrelseskick. I en autokrati eller totalitär stat har 

gatubyråkraten inte samma roll utan är mer satt att utfärda direktiv utan hänsyn till enskilda 

medborgare. 

Fattiga människor har små möjligheter att vända sig till privat sektor och köpa tjänster för sina 

behov. De är därför mer bereoende av gatubyråkraternas inflytande, konstaterar Lipsky.
14

  De 

som främst vänder sig till gatubyråkraterna är alltså fattiga människor, anser Lipsky. Detta 

                                                             
12 Lipsky, Michael (2010) Street-level Bureaucracy – dilemmas of the Individual in Public Sevices, Russel Sage 

Foundation, New York s 87 

 
13

 Ibid s 3-4 
14 Ibid s 5-6 
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skiljer sig antagligen dock åt mellan olika välfärdssystem. Den nordiska modellen för 

välfärdssystem är till exempel mer allomfattande än exempelvis den brittiska eller 

centraleuropeiska modellen. I Sverige omfattas alla medborgare av allämna försäkringar( s k 

socialförsäkringar) där staten är försäkringsgivare. I den brittiska och centraleuropeiska 

modellen finns en grundtrygghet, men individen måste själv förse sig med kompletterande 

försäkringar, antingen privata eller via arbetsgivaren. 
15

 Det kan skilja sig åt mellan olika 

länder om det är främst är fattiga eller rika som är beroende av gatybyråkraterna och deras 

välvilja. Generellt sätt tror jag dock att det stämmer att fattiga är mer utsatta, även i ett land 

som Sverige. Även här finns det de som har möjligheter att hitta privata tjänster eller tack vare 

sin position i samhället kan skaffa sig fördelar framför andra. De rika har ofta kunskaper och 

kontaktnät som gör att de kan göra andra val än de med liten kassa. 

Det som utmärker gatubyråkratin är att den är extremt arbetkrafts-intesiv, dvs. att antalet 

anställda inom offentlig sektor är omfattande.  Tillväxten av den offentliga sektorn ger en bild 

av hur den statliga välfärden har utvecklats och blivit omfattande. Tjänsterna i offentlig sektor 

tränger igenom varje område av människors behov och den växer inom många områden. 

Detta är inte detsamma som att säga att behovet möts, men att brytningar uppstår mellan 

offentligt ansvar och den privata sfären, skriver Lipsky. Baksidan av detta är att de offentliga 

budgetarna som blir underbalanserade. På sikt kan detta hota hela den sociala strukturen då 

man inom staten övervälmas av utmaningarna som man står inför, menar Lipsky vidare.
16

 Att 

välfärdsstaten växt i omfattning stämmer generellt sett i de flesta välfärdsstater, men som 

tidigare nämnts skiljer det sig också åt mellan olika länder. Gemensamt är att det resulterar i 

en kostnadsinflation som måste mötas med inkomster i form av skatter. Här förutsätter det att 

ett land har en väl fungerande ekonomi med ett inflöde av skatteinkomster, annars blir det 

svårt att upprätthålla alla tjänster. På sikt är det då ett hot mot välfärdsstaten. 

Resursperspektivet är på detta sätt att se det en förutsättning för hela idén om välfärdsstaten 

och dess gatubyråkrater. 

Lipsky tar upp problem kring resurser och konstaterar att det måste finnas en balans mellan 

de offentliga tjänsternas omfattning och bördan för kostnaderna för dem i den offentliga 

kassan. Tyvärr sätter också resurserna stopp för utveckling av mer effektiva metoder. Stor 

arbetsbörda och konstant press tvingar gatubyråkraterna att fatta beslut som inte alltid är väl 

genomtänkta. Det finns helt enkelt inte tid till att beakta huruvida en investering är lönsam 

eller ej
17

 Att inte ha tid för reflektion och eftertanke är allvarligt och i längden kan det också 

blir kostsamt också, menar Lipsky eftersom besluten inte alltid är kostnadseffektiva. 

Ett annat kännetecken för gatubyråkratin är att begäran om tjänster från klienter tenderar att 

öka i samma takt som tillförseln. Om extratjänster tillförs i gatubyråkratin kommer det att 

resultera i att efterfrågan på tjänster ökar, menar Lipsky.
18

 Häri ligger som jag ser det en fara. 

Medborgaren har en tendens att ta för givet de tjänster som serveras och behoven är oändliga. 

Därför är det som jag ser det viktigt att sätta ramar kring det som det offentliga har möjlighet 

                                                             
15 Bengtsson, Bengt-Arne (2009  ), Zigma, Liber s 484-486 
16

 Lipsky, Michael (2010) s 5,8 
17

 Ibid s 12,29 
18 Ibid s 33 
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att kunna stå till tjänst med och det som den enskilda individen på egen hand måste skaffa sig 

hjälp med. 

Gatubyråkrater levererar beslut utifrån direktiv som påverkar chanserna i livet för enskilda 

individer. Som följd av detta måste gatubyråkraten kunna hantera sina klienters reaktioner på 

ett beslut. Klienterna kan reagera på upplevd såväl som verklig orättvisa. Klienten förväntar 

sig att få sympati och bli hörd. På detta sätt är det svårt som gatubyråkrat att förhålla sig 

opersonlig i förhållande till sina klienter. Lipskys slutsats är att gatubyråkraten befinner sig 

långt ifrån idealet om en opersonlig kontakt vid beslutsfattandet.
19

 Jag håller med Lipsky om 

att det är svårt att vara opersonlig i tjänster som har med människor att göra, särskilt när man 

kanske är medveten om att de beslut som man fattar påverkar klientens framtida liv. Här 

gäller det antagligen att kunna stålsätta sig för att skilja på det uppdrag man har att utföra och 

de känslor som man kan ha av sympati för den enskilda individen, om det nu rör sig om en 

häktningsorder för en polisman eller betygssättning för en lärare. 

Lipsky skriver också att gaubyråkraternas roll också är att vara en slags agenter för social 

kontroll. De ska påverka klienternas attityder mot både de tjänster som de får och mot 

gatubyråkraterna själva. På detta vis blir gatubyråkratin en social institution för att socialisera 

människor till en specifik ekonomisk ordning.
20

 I detta sammanhang kan man peka på normer 

och värderingar som speglas i gatubyråkratin och som också får genomsyra hela samhället. 

Folket fostras av gatubyråkraterna till att inta vissa attityder och att inlemmas i samhället, 

något som kanske kan vara en svårare roll för de gatubyråkrater som arbetar med 

invandrarklienter. Detta eftersom invandrarna, som i min studie, kommer från andra 

samhällen där normer och värderingar kanske ser annorlunda ut. 

Problem som har med normer och värderingar att göra kan kopplas till mål och direktiv. 

Målformuleringar i direktiv för offentliga tjänster har ofta ideal, som gör dem svåra att uppnå, 

och svåra att förstå. Mål kan vara tvetydiga, därför att konflikterna, som fanns, då 

målformuleringar skulle skrivas var dolda. En typisk mekanism av lagstiftnings- 

konfliktupplösning är att låta svårbehandlade konflikter lösas på administrativ nivå, skriver 

Lipsky.
21

 Från lagstiftarnas synvinkel verkar det vara ett smidigt sätt att komma ifrån svåra 

problem, men desto svårare blir det för de gatubyråkrater som ska verkställa beslut och 

dessutom öga mot öga med sina klienter. Lite syniskt kan jag tycka att inte ta itu med 

problematiken på politisk nivå utan istället låta de stackars gatubyråkraterna få ta smällen i 

deras redan tuffa arbetssituation. 

Målkonflikter i gatubyråkratin har tre källor säger Lipsky: (1) klienters mål krockar  med mål 

för samhällets organisation och social ingengörskonst, (2) klienters mål  krockar med mål som 

finns inom olika organisationer, (3) konflikter uppstår eftersom gatubyråkraternas roll 

generellt diskuteras utifrån flera olika grupper med olika ståndpunkter
22

  

 

                                                             
19 Lipsky, Michael (2010) s 9 
20

 Ibid s 11 
21

 Ibid s 41 
22 Ibid 
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2.3 Studier kring gatubyråkratin 

Forskaren Anette Bolin använder sig av Lipsky i sin studie Shifting subordination, Co-located 

interprofessional Collaboration between teachers and social workers.
23

 Hon tar sin 

utgångspunkt i ”Human Service Organisation” (HSO).  ”Råmaterial”, ” mänskliga processer”, 

”mänsklig förändring” och ”måls tvetydighet” är hennes verktyg för att analysera 

organisationers arbete.  Slutprodukten är beroende av organisation och råmaterial. Detta är 

exempel på gatubyråkratin, anser Bolin. Hon hänvisar till Lipsky när hon beskriver 

gatubyråkratin som ramverket för anställda inom organisationen och ”råmaterialet”.  

Karaktäristiskt är (1) arbete med människor som råmaterial och (2) kan betraktas som en 

organisation som ska leverera tjänster.  Gatubyråkrater har liknande arbetsförhållande och är 

därför i fokus för politikerna. 

Bolin tar upp olika perspektiv; organisationens legitimitet, moraliskt arbete och 

yrkesprofessionalismen. Vad gäller organisationers legitimitet reflekterar dessa institutioners 

regler och är en produkt av olika intressegruppers påverkan med olika tillgänglighet och 

kontrollmakt.  Termen råmaterial kan moraliskt sett vara problematisk, anser Bolin, då det 

indikerar att människor inte betraktas som just människor. Bolin hänvisar här också till 

forskare som Hasenfeld och Roth och menar att det är under en process om människor 

förändras och betraktas som råmaterial från subjekt till objekt.  Yrkesprofessionalism spelar 

också roll för gatubyråkraterna. Bolin hänvisar här till Evetts som tar upp delad professionell 

identitet som gagnar förståelse och expertis, gemensamma vägar att uppfatta problem och 

möjliga lösningar. Identiteten produceras och reproduceras av professionella med liknande 

utbildningsbakgrund samt professionell träning och de utvecklar en gemensam arbetskultur. 

Forskaren Katarina Thorén har också använt sig av Lipsky som teoretiskt ramverk i sin 

avhandling Activation of Policy in Action, A Street-Level Study of Social Assistance in the 

Swedish Welfare state.
24

 Hon skriver att forskare har sett en begränsning med Lipsky för att 

förstå gatubyråkratin full ut. Thorén hänvisar här till Brodkin som har ett politiskt 

institutionellt perspektiv. Detta hjälper till att förstå hur politiska institutioners betydelse för 

regler och lagars tillämpande. Organisationer som ska utföra regelverk påverkas av den 

politiska struktur som de är en del av. När den lokala självständigheten är stor kan variationen 

i den politiska kontexten spela stor roll för hur implementeringen ser ut. 

 

 

 

 

                                                             
23 Bolin, Annette (2011) Shifting subordination, Co-located interprofessional Collaboration between teachers 

and social workers, Göteborgs  Universitet s 43-55 

 

24 Thorén, Katarina H. (2008) Activation of Policy in Action, A Street-Level Study of Social Assistance in the 

Swedish Welfare state, Växjö Universitet 26-37 
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I figur 1 (se nedan) presenterar Thorén en modell över gatubyråkrati implementering med tre 

perspektiv; (1) politisk-institutionell kontext, (2) organisatorisk kontext och (3) normativa 

antaganden.  Den politiska kontexten inkluderar makro-studier över maktutövande på 

nationell nivå, men också hur målbeskrivningar ser ut.  

 

It has been shown that clear and comprehensive policy objectives and 

organizational goals are crucial for implementation success …. Nevertheless, in 

welfare policy context the nature of such goals and objectives seems to be 

vague, ambiguous and contradictory.
25

 

 

Det är alltså av stor betydelse hur målbeskrivningar ser ut och hur mycket utrymme det finns 

för olika tolkningar av vad som står i olika dokument. Organisationers mål har nära samband 

med hur målbeskrivningar ser ut för att man ska kunna få en bra implementering. Thorén 

skriver också om de normer och kollektiva trossatser som utvecklas i gatubyråkratin. Hon 

hänvisar till Riccucci som menar att kollektiva normer och yrkeskultur spelar större roll än 

målbeskrivningar. En begränsning som Thorén också pekar på är en avprofessionalisering 

som har inträffat i många välfärdssystem, vilket kan spela roll för hur implementering ser ut. 

Organisationer påverkas dessutom av sina resurser. Thorén hänvisar också här till Brodkins 

studier som har slagit fast att varken formella regler eller personliga övertygelser spelar någon 

större roll. Istället är det resurser som bestämmer hur implementeringen i gatubyråkratin tar 

form. Slutligen spelar det också roll, menar Thorén, vilka regler, normer och värderingar som 

finns i den omgivning som de tar form i. Gatubyråkrater är på detta sätt bundna i den kontext 

de verkar i och måste ta hänsyn till detta i sin implementering. 

 
 

 

Political-Institutional Context Organizational Context Normative Assumptions 
� National Political Preferences  � Management Capacity � Assumptions about Welfare 

� National Policy Objectives � Organizational Goals Recipients’ Deservingness 

� National Political Goals � Resource Availability � Assumptions about Welfare 

� Formal Legislation � Collective Beliefs Recipients’ Personal Behavioral 

� Local Political Preferences � Local Practice Norms Deficits 
� Local Policy Goals � Professional Social  

     Work Principles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informal Street-Level Practice 

                 Strategies 

                      ? 

Figure 1: Analytic Model of Street-Level Implementation Practices26 
 
 

Isabell Schierenbeck har studerat hur integrationspolitiken tar form utifrån intervjuer med 

gatubyråkrater (som hon benämner frontlinjebyråkrater) som i sin myndighetsutövning har 

invandrare som klienter. Språket är här en avgörande faktor som lyfts fram för en fungerande 

myndighetsutövning, konstaterar Schierenbeck. Ofta har frontlinjebyråkraterna svårt att göra 

sig förstådda hos sina klienter och samtidigt har klienterna svårt att själva göra sig förstådda 

                                                             
25

Thorén, Katarina H. (2008) s 30 
26 Ibid s 37 



14 
 

gentemot myndigheterna.
27

 Här finns en koppling till samhällsorienteringen som ju i 

möjligaste mån ska ske på modersmål för att underlätta för kunskapsinhämtning och 

förståelse. Här blir inte språket ett problem på samma sätt som i andra sammanhang i mötet 

mellan myndighet och invandrarklienter. 

Invandrarsituationen och kulturella faktorer gör att myndighetsutövningen mot invandrare ser 

annorlunda ut jämfört med den som riktas mot andra grupper av klienter. Schierenbeck menar 

att det finns en asymmetrisk maktrelation där invandrarklienter inte har kunskap och möjlighet 

att ställa krav på myndighetsutövningen i samma utsträckning som klienter med annan 

bakgrund. Detta ger frontlinjebyråkraterna ett visst övertag gentemot sina klienter.
28

 

Schierenbeck kopplar detta till det s.k. omhändertagandeperspektivet där 

frontlinjebyråkraterna upplever att de har ett uppfostrande inslag. Ett exempel som 

Schierenbeck tar upp är när en handläggare ger uttryck för att vara ”övertydlig”. Detta kan av 

invandrarklienterna upplevas som att de är ”mindre vetande eller som barn”.
29

 

I Schierenbecks studie framkommer också att frontlinjebyråkraterna har svårt att sätta gränser 

för myndighetsuppdraget på grund av omhändertagandeperspektivet. Invandrarklienterna har 

behov att ha någon att tala med och behöver hjälp med vardagliga bestyr. Deras förväntningar 

på myndighetskontakten är oförenliga med frontlinjebyråkratens uppgifter. Genom att sträcka 

myndighetsutövningen utöver uppdraget riskerar frontlinjebyråkraten att underminera dess 

legitimitet, menar Schierenbeck.
30

 De direktiv och anvisningar som ges från 

frontlinjebyråkraterna kanske inte mottas som att vara så viktiga i de fall där myndigheterna 

mer fungerar som en hjälpande hand. 

Lena Grip har i sin avhandling Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av 

integration i fyra svenska kommuner
31

 fokuserat integrationsproblematik för invandrarkvinnor 

genom att studera fyra svenska kommuner. I sin resultatdel konstaterar hon att det finns en 

olikhetens paradox i integrationspolitiken. 

 

De flesta policys/program, politiker och tjänstemän förespråkar mångfald och 

att invandrade personer ska accepteras ”som de är”. Men samtidigt 

återkommer åsikten att det ligger på individen att ”bli integrerad”. Från 

samhällets sida uppmuntras till en förändring av personen i assimilativa 

insatser och förväntningar på att bli lik och anta ”svenska ideal”.
32

 

 
                                                             
27 Schierenbeck Isabell (2004) En välfärdsstat för alla? Frontlinjebyråkrater och invandrarklienter SOU 

2004:49 s 129-130 

 
28 Ibid s 136-139 

 
29 Ibid s 140 
30

 Ibid s 140 
31 Grip, Lena (2010), Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner, 

Karlstads Universitet 

 

 
32 Ibid s 149 
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Grip refererar till en studie av Carina Listerborn där det framkommer en uppfattning bland 

kvinnor med somaliskt ursprung att de diskrimineras och passiviseras mer i Sverige än 

kvinnor med samma ursprung som de känner i till exempel USA och Storbritannien. Lena 

Grip frågar sig om detta har med (o)likhetsparadoxen att göra och om detta då är ett specifikt 

svenskt fenomen.
33

 Detta är något som jag finner intressant. Här skulle det behövas mer 

komparativa studier med andra länder. Sverige är ett homogent samhälle med en speciell 

svensk politisk kultur som kanske gör att integration blir svårt just i vårt samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

Grip, Lena (2010) s 155 
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3 Metod och material  

I denna del av uppsatsen kommer metod samt avvägningar som gjorts vad gäller 

avgränsningar att behandlas. Här kommer kopplingar mellan empiri och teori med hjälp av 

modell att visas. En redovisning av material och bearbetning av källor ges på slutet. 

 

3.1 Metod och avgränsning 

Mitt huvudsakliga arbete går ut på att göra tolkning av hur implementeringen sker från 

nationell till lokal nivå gällande integrationspolitik.  

Mina avgränsningar handlar om att undersöka Kalmar läns implementering av en konkret del 

av en lag, samhällsorientering för nyanlända.  För dem som vill fortsätta på samma tema går 

det att göra studier av flera län och hur de arbetar samt hur man arbetar med flera delar av 

integration – inte bara riktad mot undervisning i samhällsorientering för nyanlända 

invandrare. Varför jag valde just Kalmar län har att göra med att det är här jag befinner mig 

just nu och att det på så vis blev enkelt att genomföra studien. Jag skulle lika gärna kunnat ha 

valt ett annat län. Vid sammanställning av resultat har jag utgått från Lipskys teori om 

gatubyråkrater samt Anette Bolin, Katarina H. Thoréns och Isabell Schierenbecks tolkning 

och användande av Lipskys teori. Jag har gjort en egen modell utifrån teorin om 

gatubyråkrater för att studera implementering i Kalmar län. 

För att närma mig gatubyråkratin i länet har jag tre infallsvinklar demografi och ekonomiska 

strukturer, organisation och implementering (se figur 2 nedan). Modellen är kausal där 

demografi och ekonomiska strukturer påverkar hur organisationen ser ut som i sin tur har 

betydelse för implementering. Jag har inspirerats av Katarina Thoréns modell (se ovan, figur 

1) vid sammanställandet av min egen modell. 

     

Figur 2. Egen modell över gatubyråkrati i implementering  

För att komma åt implementeringen och den egentliga gatubyråkratin redovisar jag i kapitel 4 

uppfattningar kring samhällsorientering från tre aktörer; kommuners flyktingsamordnare som 

samordnar undervisning i samhällsorientering, samhällskommunikatörer som utbildar samt 

mottagarna som är de nyanlända. Kapitel 5 handlar om förutsättningar i organisation, 
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demografi och ekonomiska resurser och här har jag tittat på Kalmar län utifrån Regional 

utvecklingsstrategi (RUS2030) där näringsliv och befolkning lyfts fram. Organisationen för 

samhällsorienteringen genomförs med hjälp av Regionförbundet i Kalmar län. Här försöker 

jag se samband mellan hur implementeringen påverkas av organisation och hur den i sin tur 

påverkas av demografi och ekonomiska strukturer. Min målsättning är att kunna se samband 

mellan teori och empiri. 

 Faktorer som spelar roll för implementering är normer och värderingar och resurser. Dessa 

faktorer knyter an till aspekter i min teoridel som handlar om uttolkning av Lipskys teori om 

gatubyråkrater. Jag har låtit dessa faktorer löpa som en röd tråd genom redogörelserna för 

implementeringen och dess förutsättningar i organisation samt demografi och ekonomiska 

strukturer. Ibland påverkar resursperspektivet hur text tolkas i målbeskrivningar. Finns inte 

tillräckliga resurser tonas vissa formuleringar ned. Normer och värderingar kan också påverka 

hur text tolkas i målbeskrivningar. Jag knyter an till faktorer i min avslutande diskussion. 

Den modell jag har tagit fram är en som tidigare nämnt kausal. Jag har ej för avsikt att pröva 

den eftersom då hade jag behövt ha en komparation som metod med jämförelser av olika 

kommuner/län. I min avslutning kommer jag dock att diskutera kring mitt resultat utifrån 

modellen och se i vilken riktning mitt resultat styrker teorin. 

I ett tidigt skede i min planering av detta arbete övervägde jag att göra fallstudier också av ett 

par olika kommuner för att kunna göra en komparation mellan dessa, men insåg snart att 

arbetet skulle bli alltför omfattande för den tidsram jag har haft till förfogande. Det skulle 

dock vara intressant att få mer insyn i enskilda kommuners tillvägagångssätt. Alternativt 

skulle man ha kunnat göra en fallstudie av en enskild kommun. Det upplägg jag nu har valt är 

framför allt att spegla en väg att gå med regional samverkan kring samhällsorientering. 

Jag har använt mig av intervju av tjänstemän både enskilt och i grupp och jag har också 

deltagit i möten. När man gör intervjuer enskilt finns det en risk att man styr 

frågeställningarna och inte greppar den fulla problematiken. I vissa fall kan då gruppintervjuer 

ses som alternativ där man låter gruppen styra samtalet och där de olika deltagarna kan 

inspireras av varandra i samtalet. Dock finns det här en risk att maktrelationer inom gruppen 

avspeglas i det att någon pratar mer än de andra. Risken finns också att inte alla kommer till 

tals eller inte vågar säga det de egentligen tycker och tänker.  

På så vis kan det vara bra att också ha en enkät skriftligt där man är anonym och kan känna 

sig fri att utrycka sina åsikter. I den enkät jag använt finns det förtryckta svarsalternativ för att 

det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan de olika grupperna, men det finns också 

öppna svarsalternativ där man kan göra kommentarer. Med en enkät kan det vara svårt att 

tolka resultatet. Det är också svårt att veta om de som svarat har uppfattat frågorna korrekt.  
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3.2 Material 

Jag har intervjuat Charlotte Gustafsson Alidzanovic på Regionförbundet i Kalmar län som 

väglett mig till uppdraget att undersöka hur samhällsorienteringen fungerar i Kalmar län. Jag 

har deltagit i ett möte med flyktingsamordnare från Kalmar län tillsammans med Charlotte 

Gustafsson Alidzanovic för att få en inblick i problematiken. Dessa knyter jag an till med 

enkäter. Rickard Wykman på Kalmarsundsskolan har varit min kontaktperson för att komma i 

kontakt med verksamma samhällskommunikatörer i samhällsorientering. Jag har intervjuat 

samhällskommunikatörer och de har fyllt i enkäten.  

Via samhällskommunikatörerna fick jag en länk till de nyanlända invandrarna för att de skulle 

kunna göra enkäten. Samhällskommunikatörerna fick ta med sig enkäten till sina elever och 

ombads sedan att förmedla dem tillbaka ifyllda till Rickard Wykman som i sin tur förmedlade 

dem till mig. Enkäten har en del som är gemensam för flyktingsamordnare, 

samhällskommunikatörer och nyanlända. Det finns också en fristående del som enbart riktar 

sig till de nyanlända. Charlotte Gustafsson Alidzanovic har sammanställt enkäten och gjort en 

pilotstudie bland en språkgrupp av nyanlända. Utfallet har granskats och efter övervägande 

beslutade jag mig för att använda mig av samma enkät till nyanlända, 

samhällskommunikatörer och flyktingssamordnare för att få en total bild över hur 

samhällsorienteringen har uppfattats utifrån olika perspektiv. 

En problematik med enkäten är att den är på svenska. För de nyanlända innebär det att de 

måste få hjälp av sina samhällskommunikatörer med översättning för att kunna svara på den. 

Det är också svårt för dem att göra kommentarer anonymt för de måste i så fall översättas till 

svenska för att jag ska kunna ta del av dem.  En risk finns att de nyanlända har svårt att svara 

på enkäten samt också känner sig påverkade av sin samhällskommunikatör då de ska fylla i 

enkäten. Totalt rör det sig om 56 nyanlända fördelade på följande språkgrupper: arabiska (15), 

somaliska (11), dari (18), tigrinja (6), uzbekiska (4), franska (1) och engelska (1). 

Vad gäller flyktingsamordnarna i länet har jag valt att bara skicka enkäten till de sju 

kommuners flyktingsamordnare som deltar i projektet via Regionförbundet. Det beror på att 

enkäten riktar sig till deltagare i projektet. Det hade dock varit intressant att höra hur man 

gjort i övriga kommuner, men det har som tidigare nämnts inte tiden medgivit. Vid mötet med 

flyktingsamordnare så deltog även flyktingsamordnare från andra kommuner utanför projektet 

så då kunde jag fånga upp en del av deras synpunkter. Vad gäller samhällskommunikatörerna 

så är det enbart de som anlitats via Regionförbundet och de sju deltagande kommunerna som 

har deltagit i enkäten och så också enbart deras elevgrupper. Totalt rör det sig om nio 

samhällskommunikatörer varav jag har intervjuat sex på ett möte med dessa.  

Övriga tre har jag skickat enkäten via mejl för att de skulle kunna göra den samt bett dem att 

trycka upp den och ge till sina elever. Jag har dock inte intervjuat dessa tre. 

Vid sammanställning av resultat frånenkät har jag fått svar från 50 av 56 bland de nyanlända 

kursdeltagarna. Svarsfrekvensen måste ses som hög, vilket är positivt. Dock har den 

procentuella fördelningen i rangskalan 1-5 inte skiljt sig åt nämnvärt. Jag har därför valt att 

inte presentera resultat i tabeller utan nöjt mig med att konstatera utfall i faktiska tal samt 
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pekat på tendenser som jag ansett vara intressanta. Studien är på detta sätt ej redovisad 

statistiskt.  

En sak som jag upptäckt vid genomgång av enkäterna är att flera av kursdeltagarna skriver 

samma kommentarer vid frågeställningar, vilket tyder på samverkan. Deltagarna har 

diskuterat frågeställningarna och sedan skrivit samma svar. Jag anser inte att resultatet skulle 

bli sämre av detta tillvägagångssätt, utan tvärtom har deltagarna haft chansen att få ökad 

förståelse för frågorna genom att diskutera dessa. En annan sak är att många kursdeltagare har 

låtit bli att besvara alla frågor. Vad detta beror på är svårt att spekulera i. För mig har det dock 

inte vållat stora bekymmer eftersom jag, trots detta, har haft tillräckligt underlag för att kunna 

se tendenser. 

Vad gäller samhällskommunikatörerna är det bara sex som gjort enkäten. Jag har valt att inte 

lägga så stor vikt vid den eftersom det är svårt att uttala sig kring tendenser. Jag stödjer mig i 

huvudsak på den information som framkom i gruppintervjun med 

samhällskommunikatörerna. 

Tyvärr fick jag bara två svar av sju från flyktingsamordnarna. Av dessa två ansåg sig båda 

enbart kunna svara på ett fåtal frågor. Enkätfrågorna var inte relevanta för deras 

vidkommande. Kanske det är en bidragande orsak till att bara två av sju svarade på enkäten. 

Jag har här nöjt mig med att ta med information från mötet med flyktingsamordnare som jag 

deltog i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4 Implementering av samhällsorientering 

 

För att komma åt implementeringen och den egentliga gatubyråkratin finns i detta kapitel en 

redogörelse för tre aktörer på ”marknivå”; kommuners flyktingsamordnare som samordnar 

undervisning i samhällsorientering, samhällskommunikatörer som utbildar samt mottagarna 

som är de nyanlända. 

 

4.1 Flyktingsamordnare 

Flyktingsamordnarna är ansvariga för samhällsorienteringen i sina hemkommuner. Sju 

kommuner i Kalmar län samverkar för att kunna dela på tjänster för samhällskommunikatörer 

på modersmål under Regionförbundets ledning. Övriga kommuner i länet agerar hittills 

självständigt. Flyktingsamordnarna kan ses som gatubyråkrater i det att de har det yttersta 

ansvaret att tillförsäkra individerna bland de nyanlända samhällsorientering. 

Vid ett möte i april 2012 med flyktingssamordnare i Kalmar län
34

, Rickard Wykman, 

Kalmarsundsskolan och Charlotte Gustafsson Alidzanovic, Regionförbundet, diskuterades 

förutsättningarna för samhällsorienteringen för nyanlända i Kalmar län. 
35

 Små kommuner har 

svårt att ordna samhällsorientering för alla. Behovet av en stabil organisation i länet är därför 

stort. Flyktingsamordnarna uttryckte krav på att länet måste kunna utbilda egna 

kommunikatörer. Modersmålslärare är en intressant grupp att utbilda till 

samhällskommunikatörer, ansåg flera flyktingsamordnare. Arbetsförmedlingen borde kunna 

satsa på utbildning för samhällskommunikatörer. Hittills har Kalmarsundsskolan kunna stå till 

tjänst med samhällskommunikatörer, dock inte heltäckande för alla språkgrupper. 

NORMER OCH VÄRDERINGAR 

En problematik för samhällsorienteringen som framkom under mötet var deltagande 

individers bakgrund. I sfi (svenska för invandrare) delas deltagare in i grupper efter icke 

läskunniga och de med utbildning.  Charlotte Gustafsson Alidzanovic framhöll dock 

skillnaden med utbildning i vardagsliv. 

 

Språket och inte samhällsklass är avgörande för att förstå värden som 

välfärdsstat, etc. och ska i möjligaste mån ske på det språk man behärskar, dvs. 

modersmålet.  Detta är dock en tolkningsfråga. Här finns stora skillnader inom 

länet, vissa kommuner har knappt kommit igång med sin SO.
36

 

                                                             
34 Inte alla flyktingsamordnare för samtliga kommuner var representerade 
35

 Anteckningar från möte med flyktingssamordnare i Kalmar län, Rickard Wykman, Kalmarssundsskolan och 

Charlotte Gustafsson Alidzanovic, Regionförbundet Kalmar län, Regionförbundets lokal, 120430 

 

36 Uttalande av Charlotte Gustafsson Alidzanovic, Regionförbundet Kalmar län, 
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Det Charlotte Gustafsson Alidzanovic menar är att det är olika hur man i de olika 

kommunerna ser på formuleringen ”i möjligaste mån”. Vissa kommuner lägger stor vikt vid 

att samhällsorientering ske ser på modersmål medan andra väljer att tona ned det kravet. 

Problematiken kring att kunna erbjuda undervisning på modersmål diskuterades under mötet. 

Brist på resurser och kompetens kan göra det svårt att erbjuda samhällsorientering på 

modersmålet. En tolkningsfråga hur mycket vikt som ska läggas vid detta, ansåg vissa av 

representanterna för flyktingsamordnarna. 

Direktiven från lagstiftarens sida är klar på denna punkt att samhällsorientering ska erbjudas 

på modersmål, bland annat för att underlätta förståelse och kommunikation kring 

informationen. Tvetydigheten från lagstiftarens sida i formuleringarna, dvs. formuleringen ”i 

möjligaste mån”, gör dock att kommuner kan välja att lägga mer eller mindre vikt vid att 

försöka uppfylla detta. Vad i möjligaste mån innebär är oklart och kan tolkas olika i olika 

kommuner. Här kan man koppla an till Lipskys teori kring målformuleringar i direktiv och 

konstatera att tvetydigheten kan göra att samhällsorienteringen kommer att se olika ut i olika 

kommuner, mycket beroende på just att målformuleringen i detta fall är oklar. 

Lokal förankring genom kontaktpersoner, samverkan med skola, barnomsorg och sjukvård är 

viktigt, betonade en flyktingsamordnare. Flera efterlyste också att ett närmare samarbete med 

Arbetsförmedlingen vore önskvärt. Materialet är inte det viktigaste, utan hur det förmedlas, 

konstaterades.  Flera flyktingssamordnare ville också koppla samhällsorienteringen till 

undervisning i svenska för invandrare, då man ansåg att kunskaper i svenska och det svenska 

samhället hör ihop .
37

 Tanken är intressant och skulle kunna belysas mer noggrant, något som 

jag dock lämnar därhän i denna studie. 

 

RESURSER 

En svårighet som togs upp under mötet i organiseringen av samhällsorienteringen var 

undervisning kvällstid för invandrare pga. resor och barnomsorg. Det optimala vore om 

kurserna kunde ske i hemkommunerna, uppmärksammade en flyktingsamordnare, men det 

handlar om för stora kostnader.  

Modersmålslärare är en intressant grupp att utbilda till samhällskommunikatörer, ansåg flera 

flyktingsamordnare. Andra ansåg att Arbetsförmedlingen borde kunna satsa på utbildning för 

samhällskommunikatörer. I nuläget har beställning av samhällskommunikatörer gått till 

Kalmarsundsskolan som ordnar samhällsorientering via modersmålslärare. För norra länet är 

det dock långa resor att åka till Kalmar. Flera flyktingsamordnare betonade vikten av att 

kunna utbilda egna kommunikatörer som ska finnas i en organisation. Det finns behov av en 

stabil organisation. 

                                                             
37 Anteckningar från möte med flyktingssamordnare i Kalmar län, Rickard Wykman, Kalmarssundsskolan och 

Charlotte Gustafsson Alidzanovic, Regionförbundet Kalmar län, Regionförbundets lokal, 120430 
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4.2 Samhällskommunikatörer 

Modersmålslärare anställda av Kalmar kommun har använts som samhällskommunikatörer. 

De har fått genomgå en tvådagars utbildning i utbildningskonceptet från Uppsala. 

Modersmålslärarna har pedagogisk utbildning och långvarig erfarenhet av att undervisa.
38

 

Teoretiskt är de gatubyråkratins yttersta utpost eftersom de har ett stort ansvar för att förmedla 

en bild av det svenska samhället genom utbildningen. Isabell Schierenbeck skriver om 

frontlinjebyråkrater som har svårt med att närma sig sina invandrarklienter på grund av 

språkförbistringar
39

. I samhällsorientering på modersmål borde de hindren inte finnas utan här 

borde kontakten mellan byråkrat och klient vara betydligt enklare. Detta är något som de 

samhällskommunikatörer som jag träffar bekräftar. De har språket liksom oftast också 

kulturen gemensam med sina elever. 

NORMER OCH VÄRDERINGAR 

Samhällsorienteringen innehåller moment kring värden som uttrycks i grundlag, 

välfärdsstatens organisation och funktion samt hur vardagslivet fungerar.
40

 Dialog och 

reflektion ska utgöra tyngdpunkten i undervisningen och anpassas efter deltagare och lokala 

förutsättningar.
41

 

På Kalmarsundsskolan har modersmålslärare fått utbildning i samhällsorientering för att 

kunna fungera som samhällskommunikatörer. Fördelen, enligt Rickard Wykman
42

 som 

ansvarar för verksamheten, är att de redan finns i en organisation, är vana pedagoger och 

undervisar på modersmål.  Modersmålslärarna är samhällskommunikatörer som del av en 

tjänst. Hittills har samhällsorienteringen pågått i två terminer. Den mesta av undervisningen 

har varit lokaliserad till Kalmar därför att det har varit flest deltagare därifrån eller att det har 

varit den närmaste knytpunkten för resande elever bland de nyanlända. 

Vid en gruppintervju med samhällskommunikatörerna i maj 2012
43

 diskuterades fördelar med 

att undervisningen sker på modersmålet. Här citeras några kommentarer: ”Det är lättare att 

komma nära och vi har samma kultur.” ”Det är lättare att förklara och lättare med diskussion. 

                                                             
38 Plan för samhällsorientering i regi av Regionförbundet i Kalmar län 2010, Regionförbundet i Kalmar län 

 

39 Schierenbeck Isabell (2004) s 129 

 
40 Följande delar ingår i utbildningskonceptet: 1) Att komma till Sverige, 2) Att bo i Sverige, 3) Att försörja sig 

och utvecklas i Sverige, 4) Individens rättigheter och skyldigheter, 5) Att bilda familj och leva med barn i 

Sverige, 6) Att påverka i Sverige, 7) Att vårda sin hälsa i Sverige, 8) Att åldras i Sverige 
41 Plan för samhällsorientering i regi av Regionförbundet i Kalmar län 2010, Regionförbundet i Kalmar län 
42

Intervju med Rickard Wykman, Kalmarsundsskolan, ansvarig för samordning av samhällskommunikatörer, 

120511 

  
43

Gruppintervju med samhällskommunikatörer på Kalmarsundsskolan, 120511 
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Modersmålet ger trygghet kring att man tolkar rätt. Om man inte använder modersmål 

kommer man till en gräns för att förstå vissa saker. ”Vi har själva varit i deras situation. Det 

handlar om kultur – olika synsätt som präglar en människa, även om man bott i Sverige i 25 

år. 

Samhällskommunikatörerna anser att de delar av undervisningsmaterialet som fungerar bäst 

med de nyanlända är de som handlar om traditioner och kultur. Vad gäller de delar som 

beskriver hur samhället är uppbyggt efterlyser kommunikatörerna mer information. 

”Materialet speglar inte det de nyanlända behöver just nu. De behöver hjälp med att skriva 

brev, praktisk hjälp. Det saknas bra information, mer djupgående…” 

Samhällskommunikatörerna anser att materialet är riktat till analfabeter och att det blir lite 

barnsligt. De flesta nyanlända är inte analfabeter, menar de.  

Detta kopplar an till Schierenbecks studie där hon skriver om det s.k. 

omhändertagandeperspektivet där frontlinjebyråkraterna upplever att de har ett uppfostrande 

är inslag. Ett exempel som Schierenbeck tar upp är när han en handläggare ger uttryck för att 

vara ”övertydlig”. Detta kan av invandrarklienterna upplevas som att de är ”mindre vetande 

eller som barn”. I min studie är det gatubyråkraterna själva som reagerar. De motsätter sig 

omhändertagandeperspektivet i förhållande till sina klienter, dvs. de nyanlända flyktingarna. 

Deras åsikt är att materialet har ett barnsligt upplägg och de vänder sig emot detta. Har det 

kanske att göra med att dessa gatubyråkrater skiljer sig i den mening att de delar samma 

bakgrund och kultur med sina klienter.
44

 

RESURSER 

Studiebesök görs i mån av tid på sjukhus, arbetsförmedlingen, invandrarservice, bibliotek, 

affärer och förskola. Tiden är dock en begränsning och samhällskommunikatörerna skulle 

gärna se mer tid än de tilldelade 60 timmarna per kurs, gärna det dubbla, för att hinna med 

kursens olika beståndsdelar. Detta knyter an till Lipskys teori gällande hur bristande resurser 

kan påverka de tjänster som klienterna får.  

En problematik för samhällskommunikatörerna har varit otydlighet i organisationen. Det är 

oklart vem som ska göra vad, anser de. ”En gumma från förra terminen ringde mig från 

sjukhuset där ingen tolk hade dykt upp. Hon ville ha min hjälp och jag hade ej hjärta att säga 

nej”, berättar en av samhällskommunikatörerna. 

Här anar man att samhällskommunikatörerna i sina roller som byråkrater kan ha svårt att sätta 

gränser mellan uppdraget och den privata sfären. Otydlighet i organisationen underlättar inte 

gränsdragningen. Lipsky skriver om gatubyråkraters kopplingar till sina klienter där det är 

svårt att göra klara gränser mellan uppdrag och individ. Det är lätt att man som gatubyråkrat 

går utanför uppdraget för att hjälpa individer. På sikt kan detta dock vara problematiskt 

eftersom det försvårar för gatubyråkraten att klara av sitt uppdrag på den tid som de har till 

förfogande. Det är också lätt att bli personligt involverad och på så vis kanske indirekt 

favoritisera vissa klienter framför andra. 

                                                             
44 Se vidare under punkt  2.1 
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4.3 Nyanlända 

I fokus för själva implementeringen står de nyanlända flyktingarna som är kursdeltagare i 

samhällsorienteringen. Det är de som är ”råmaterialet” i Annette Bohlins terminologi.
45

 Det är 

de som ska utbildas kring hur Sverige är uppbyggt, kring dess traditioner och hur det är att 

leva i Sverige. Tanken från lagstiftarens sida i den nya etableringsreformen är som vi tidigare 

konstaterat att integrationsprocessen ska kunna kortas ned och gå smidigare. I Kalmar län 

samarbetar sju kommuner för att kunna erbjuda en så bra samhällsorientering som möjligt 

med Regionförbundet för Kalmar län som samordnande aktör. Hur ser då de nyanlända 

flyktingarna på undervisningen? För att få svar på detta har jag utgått från en enkätstudie där 

50 av totalt 56 nyanlända flyktingar svarat. 

Genomgående så har höga svarsalternativ kryssats för i samtliga frågeställningar.
46

 Detta 

indikerar att kursdeltagarna är nöjda med kursen 42 av 50 sätter högsta betyg på sina lärare 

(dvs. 5 i rangskalan 1-5), vilket visar att kursdeltagarna är mycket nöjda med satsningen på 

modersmålslärare.
47

 Att få tala sitt eget språk och få hjälp med svåra begrepp på sitt eget 

språk var en av målsättningarna med samhällsorienteringen för att skapa dialog och i 

reformen så har lagstiftarna markerat att undervisningen i möjligaste mån ska ske på 

modersmålet. I Kalmar län har man kunnat satsa på detta i sju kommuner som samarbetar 

under Regionförbundets försorg och detta har tydligen slagit väl ut.  

”Väldigt bra lärare”, I learned a lot from her” och ”Hon är mycket duktig och glad” är några 

av kommentarerna från kursdeltagarna kring sina lärare. 

NOMER OCH VÄRDERINGAR 

Materialet som man använt sig av i undervisningen heter ”Va med” och här är det just normer 

och värderingar som ska läras ut kring det svenska samhället. En del i materialet handlar om 

att komma till Sverige, en annan hur det är att bo i Sverige och en tredje handlar om att 

försörja sig och utvecklas i Sverige. Kursdeltagarna är nöjda med dessa delar men någon 

kommenterar vad gäller att försörja sig och utvecklas i Sverige att det hade varit bättre med 

information om lotsar, sfi, invandrarservice och arbetsförmedling. Detta stämmer överens 

med vad också samhällskommunikatörerna anser. Flyktingarna behöver framförallt hjälp med 

att tolka sin nya vardag och har svårt att blicka alltför långt in i framtiden. Detta är något som 

kursmaterialet har missat. Här speglas olika normer och värderingar i synen på utbildning 

mellan lagstiftaren och klienterna. 

Flera deltagare kommenterar att de skulle ha velat ha mer information från 

arbetsförmedlingen och en deltagare skriver att det råder stor förvirring kring vem som ska 

hjälpa till med vad. ”Därför tror man att man ska få information på samhällsorienteringen och 

blir besviken när man inte får detta”. Här skiljer sig förväntningarna åt mellan vad lagstiftarna 

åsyftar att de nyanlända ska lära sig och behovet som finns hos de nyanlända. Otydligheten i 

organisationen gör sig också här påmind i kedjan i implementeringen från lagstiftaren till 

                                                             
45

 Se kapitel 2.2 
46

 Se bilaga 1, enkät 
47 7 har satt en 4 i rangskalan 
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arbetsförmedling, samhällsorientering och brukare.
48

 Otydlighet i policydokument är något 

som Lipsky tar upp som vanligt i gatubyråkratin och som också Annette Bohlin tar upp i sina 

studier. 

Frågor som handlar om individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med 

barn i Sverige samt att påverka i Sverige har också fått hög utdelning av kursdeltagarna. ”This 

is the best place for children” konstaterar någon medan en annan skriver att ”Jag tycker inte 

allting är bra system (lagen)”. ”Man kunde få mer information om de olika partierna och hur 

Sverige styrs” skriver sju av deltagarna. Det intressanta här tycker jag är att man märker 

intresse och så pass mycket kunskaper att kursdeltagarna har åsikter och reagerar. Varför 

information om partierna och hur Sverige styrs är bristfällig är svårt att avgöra utifrån 

enkäten. Det kan ha med tidsbrist att göra, men också om att modersmålslärarna inte har 

särskild utbildning på området. I slutbetänkandet inför den nya reformen presenterades idéer 

om att en universitetsutbildning ska ges för att utbilda samhällskommunikatörerna för att få 

ämneskunskaper i kombination med språk.
49

 Detta är en god tanke men kan förverkligas först 

på sikt. Det tar tid att utbilda människor och det har inte hunnits med i samma takt som 

reformen skulle implementeras. 

Att vårda sin hälsa och att åldras i Sverige har fått något lägre ranking av kursdeltagarna. ”Det 

hade varit bra med mer information. ”Det hade varit bra med mer information kring att vårda 

sin hälsa konstaterar flera av enkätsvaren. Detta stämmer också överens med vad 

samhällskommunikatörerna säger och de anser att materialet här var bristfälligt. Vad det beror 

på är också svårt att spekulera kring. Från svenskt håll ser man inte behovet av kunskap på 

detta område, men i de nyanländas perspektiv skiljer sig det svenska sjukvårdssystem 

antagligen mycket jämfört med de länder som de kommer ifrån. Därför är behovet stort av att 

få kunskap kring just detta område. 

Något som inte fanns med i utbildningen men som fanns önskemål kring var information om 

Sveriges historia. För att förstå hur Sverige är uppbyggt och hur Sverige fungerar verkar det 

vara ett relevant påpekande och varför det inte ingår svensk historia i kursen, anser jag är 

märkligt. Har det med normer och värderingar att göra? Anser vi inte att vår historia är av vikt 

eller varför har detta inte blivit en viktig del av utbildningen, frågar jag mig. Sex personer 

kommenterar också att de hade önskat information om studier på högskolan. Detta verkar 

också vara relevant med tanke på hur arbetsmarknaden i Sverige ser ut och att det oftast krävs 

utbildning av något slag för att man över huvudtaget ska ha en chans att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Detta är verkligen något som behöver informeras kring, anser jag, då ju 

själva syftet är att de nyanlända ska integreras och kunna också fungera som en 

arbetsmarknadsresurs så småningom. 

 

                                                             
48 Se figur 3 Egen implementeringsmodell över samhällsorientering från nationell nivå till lokal nivå  

 

49 Se kapitel 1.4 Integrationspolitik 
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RESURSER 

En fråga handlar om hur kursdeltagarna upplevde kvalitén hos externa föreläsare och 

studiebesök. Här är rankingen blandad, men åtta kommenterar att de varken varit på 

studiebesök eller haft externa föreläsare. Detta kan ses ur resursperspektiv om man jämför 

med kommentarer från samhällskommunikatörer som anser att kurstiden har varit knapp för 

att överhuvudtaget kunna hinna med alla delar i kursen. Att då också hinna med studiebesök 

kan kanske ses som överkurs. Här handlar det om den tid som finns till förfogande och hur 

den bäst ska fördelas. Hade resurserna tidsmässigt varit större hade utrymmet för studiebesök 

och externa föreläsare också varit större. 

Andra kommentarer från kursdeltagarna som kan kopplas till resursperspektiv har med 

organisation att göra. ”Jag åker till Kalmar varje onsdag en och en halv timme och det var 

mycket dåligt”. ”De som bor utanför Kalmar borde inte vara tvungna att åka till Kalmar” är 

ett par av kommentarerna. Problematiken kring resor inom länet var något som också 

flyktingsamordnarna tog upp på sitt möte. Det optimala skulle vara att kursdeltagarna slapp 

att resa, men ur resursperspektiv verkar detta vara svårt att klara. Kommunerna har 

begränsade resurser och måste göra det bästa av situationen för att överhuvudtaget kunna 

erbjuda samhällsorientering på modersmål. 

En kommentar som jag fastnade för i enkätstudien var vidare att ”Det hade varit bra om 

informationen hade varit på vårt språk med hjälp av samhällskommunikatörerna”. Om målet 

inte är att svenska ska läras ut utan att kunskap om Sverige ska läras ut ser jag inget hinder att 

också materialet skulle kunna vara på modersmålet. Frågan kring varför det inte använts 

sådant material kan jag inte svara på. Kanske har det med kostnader för tryck på olika språk 

att göra. Kanske är det också så att ingen har tänkt på att det kanske vore en bättre idé om 

också själva materialet var på modersmålet. 
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5 Förutsättningar för implementering 

Detta kapitel handlar om förutsättningar för implementering och här redovisas organisationen 

för samhällsorienteringen i Kalmar län via hur den uttolkats och genomförts med hjälp av 

Regionförbundet i Kalmar län. Förutsättningar vad gäller ekonomiska strukturer beroende på 

typ av näringsliv samt hur befolkningssammansättning ser ut i ett demokratiskt perspektiv för 

Kalmar län ses här utifrån Regional utvecklingsstrategi (RUS 2030). Förutsättningarna 

kopplar till min modell för implementering kring samhällsorientering. 

5.1 Organisation i Kalmar län 

Regionförbundet i Kalmar län ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Förbundet arbetar 

med regional utveckling och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell 

verksamhet och länsinvånarna. Regionförbundet samordnar och skapar nätverk för att uppnå 

konkreta mål. Styrelsen för Regionförbundet är högsta beslutande organ och här sitter 33 

ledamöter varav 22 utsedda från kommunerna och 11 från landstinget. Regionförbundet har 

dessutom en primärkommunal nämnd som fungerar som ett organ för primärkommunala 

frågor av gemensamt intresse. 
50

 

Regionförbundet i Kalmar län har efter förfrågan från kommuner
51

påbörjat ett arbete för att 

skapa en permanent organisation för samhällsorientering för nyanlända och andra invandrare i 

Kalmar län. Det övergripande syftet är att skapa en långsiktig organisation som ritktar sig till 

nyanlända i enlighet med etableringsreformens intentioner. Den regionala samverkan kring 

samhällsorientering på modersmål för nyanlända, som påbörjades 2011 är ett första steg i 

detta utvecklingsprojekt.
52

  

 

NORMER OCH VÄRDERINGAR 

 

Charlotte Gustafsson Alidzanovic, områdesansvarig för befolkning och välfärd, 

Regionförbundet Kalmar län, har en vision om att man skulle kunna använda organisationen 

på sikt för samhällsorientering för alla typer av invandrare. 

Idag åker vi till Holland för att locka människor till Kalmar län, egentligen vore det 

enklare att satsa på att försöka behålla dem som redan finns här, dvs. våra flyktingar – 

här finns oanade resurser. Vi får ta emot cirka 500 flyktingar per år i länet och en fråga 

är varför de inte stannar kvar här. Flyktingar kan ses som en resurs, som arbetskraft.
53

 

                                                             

50 Om Regionförbundet, En samlande kraft för regional utveckling, Regionförbundet i Kalmar län, www.rfkl.se 
51 Intervju med Charlotte Gustafsson Alidzanovic, områdesansvarig för befolkning och välfärd, Regionförbundet 

Kalmar län, torsdagen den 29 april 

52 Flyktingsamordning – flyktingar och nyanlända invandrare som resurs för regional hållbar tillväxt, 

Regionförbundet i Kalmar län, www.kalmar.regionforbund.se 

 

53 Intervju med Charlotte Gustafsson Alidzanovic 
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Detta uttalande tycker jag speglar en värdering där flyktinginvandrare jämställs med andra 

typer av invandrare. De ska ses som en resurs för samhället. För många kan detta klinga 

positivt och sett ur ett jämställdhetsperspektiv skiljer man då inte på invandrare från olika 

kulturer. Ur ett annat perspektiv kan det dock bli problematiskt att se på flyktinginvandrare 

som resurs då krav ställs på dem att de exempelvis kanske ska kunna försörja sig på samma 

sätt som invandrare som kommit hit för att arbeta. Det är inte alltid möjligt för dem då de har 

andra skäl till varför de kommit hit, som förföljelse och krig. De behöver skydd i första hand 

och hjälp med att få ett fungerande liv. Deras arbetsmeriter lever inte alltid upp till den 

svenska standarden, varför det kan vara svårt att jämställa dem med arbetskraftsinvandrare. 

Regionförbundet har fått regionala medel 
54

för att upprätta en migrationsplattform
55

 och 

anställde i december 2010 en samordnare för att genomföra etableringsreformen för 2010. Det 

övergripande målet är att alla nyanlända i Kalmar län erbjuds samma möjligheter till 

samhällsorientering oavsett vilken av länets kommuner de bor i. En regional ”pool” av 

samhällskommunikatörer som behärskar olika språk ska utvecklas och samordnas. 

Flyktingsamordnarna har styrt projektet och ansvariga är primärkommunala nämnden.  

Sju kommuner
56

 av 12 deltar i den första omgången och Kalmarsundsskolan hjälper till med 

att tillhandahålla samhällsinformatörer.
57

 En förklaring till varför bara sju kommuner 

samarbetar är att de som ej samarbetar tycker att organisationen fungerar bra i sina 

hemkommuner och inte ser behov av ett kommunövergripande samarbete för att kunna 

erbjuda samhällsorientering. En annan förklaring kan vara att de har avvaktat utfallet av den 

första tiden för att kanske ansluta i ett senare skede. Kalmarsundsskolan erbjuder 

modersmålsundervisning för skolor i Kalmar och har på så vis varit en naturlig 

samarbetspartner eftersom man har använt sig av modersmålslärare som 

samhällskommunikatörer i samhällsorienteringen. 

                                                             
54 Ansökan om ersättning enligt §37 (regional medel), förordning (2010:1122) beredskap och kapacitet samt 

regional samverkan, sökande Regionförbundet i Kalmar län 

 

 

 

55 En migrationsplattform kan ses som en kommunikationslänk mellan olika parter i organisationer som 

samarbetar med att hjälpa de nyanlända invandrarna på olika sätt.  

56Kommuner som deltar är Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås,  Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås. Ej 

medverkande är Borgholm, Västervik, Vimmerby, Nybro och Emmaboda.  
57

 Intervju med Charlotte Gustafsson Alidzanovic, områdesansvarig för befolkning och välfärd, Regionförbundet 

Kalmar län, 120429 
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Uppsala kommun har tagit fram ett utbildningskoncept
58

 som använts i Kalmar län och 

informatörer har utbildats. Under våren 2011 har de första kurserna på modersmål körts igång. 

Samhällsorientering sker vid 16 tillfällen under en termin och varje träff varar i fyra timmar 

Målsättningen är att samhällsorienteringen i möjligaste mån erbjuds i den kommun som 

flyktingarna är bosatta i eller så nära boendeplatsen som möjligt, säger planen för 

samhällsorientering i Kalmar län. 59Om deltagare flyttar till en ny bosättningsort, utfärdas ett intyg 

på den genomgångna samhällsorienteringen. Intyg utfärdas efter varje avslutat delmoment. 

Undervisningens innehåll framgår i intyget.  

Nedan har jag sammanställt en implementeringsmodell över hur samhällsorienteringen iscensätts 

från nationell nivå till lokal nivå i Kalmar län. Regeringen tar fram lagförslag som sedan 

riksdagen beslutar om. Samhällsorienteringen blir sedan en del av etableringsplanen för 

nyanlända. Arbetsförmedlingen har ansvar för etableringsplanen men kommunerna ansvarar för 

samhällsorienteringen. Länsstyrelserna har ett uppföljningsansvar för att se till att 

samhällsorienteringen fungerar så som den var tänkt i lagens mening. I Kalmar län samordnar 

Regionförbundet samhällsorienteringen för sju av länets tolv kommuner och Kalmarsundsskolan 

är de som i huvudsak samordnar samhällskommunikatörerna. Det är en lång kedja ner mot 

brukarna, de nyanlända, och risken är att det uppkommer otydligheter i organisationen på vägen. 

Något som man från Regionförbundets sida hoppas kunna förebygga genom att samordna de olika 

parterna i någon form av plattform. 

                                                             
58Va med! Ett arbetsmaterial för Sfi och Samhällsorientering för nyanlända. En metod för dialog och reflektion, 

Projektet Va med! Fakta och Information, Projektledare Tove Österling Wallner, Uppsala kommun 

 

  
59 Plan för samhällsorientering i regi av Regionförbundet i Kalmar län 2010, Regionförbundet i Kalmar län s 16 
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Figur 3: Egen implementeringsmodell över samhällsorientering från nationell nivå till 

lokal nivå  

 

RESURSER 

Om vi stannar upp lite kring kommunernas roll i kedjan kan vi konstatera att mycket handlar 

om hur de väljer att genomföra undervisningen i samhällsorientering för att den ska kunna bli 

likvärdig ur ett nationellt perspektiv. Tidigare har jag redogjort för slutbetänkandet kring det 

nya lagförslaget kring samhällsorientering för nyanlända där det klargörs att det saknas 

personer som har ämneskunskaper i kombination med det språk som samhällsorienteringen 

ska ges på. Många kommuner kommer att ha svårt att erbjuda samhällsorientering och 

behöver antagligen samarbeta med andra kommuner eller aktörer.
60

  

 

                                                             
60 Se 1.4 Integrationspolitik 
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I Kalmar län har samarbete kring samhällsorientering kommit till stånd som ett resultat av att 

många kommuner har svårt att erbjuda samhällsorientering på grund av bristande resurser 

och/eller kompetens. Regionförbundet har kommit in som en aktör som hjälper till och 

samordnar resurser och kompetens. Detta i enighet med prognosen som ställdes i 

slutbetänkandet. Att inte alla länets kommuner väljer att delta i samarbetet ser jag inte som 

något problem i sig. Däremot blir det problem om man har olika sätt att se på hur man ska 

tolka formuleringen kring att undervisningen i möjligaste mån ska ske på modersmål. Då 

kvarstår ju aspekten om att utbildningen inte kommer att kunna bli likvärdig i ett nationellt 

perspektiv. 

 

5.2 Demografi och ekonomiska strukturer 

Kalmar län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi (RUS 2030) via Regionförbundet i 

Kalmar län. Syftet är att skapa en regional länk där kommunala planer ska hänga samman. 

RUS tar sin utgångspunkt i EU2020 som tar fram tre faktorer för utveckling; global 

konkurrenskraft, demografi, samt miljö och energi. OECD har analyserat Småland och 

Blekinge och rekommenderar frågor som bör prioriteras. Enligt OECD har länet en stark 

näringslivsstruktur med små och stora företag med förmåga att anpassa sig till 

konjunktursvängar. Utmaningen ligger i att anpassa företagen till en mer kunskapsbaserad 

ekonomi för att bättre möta de globala kraven.
61

 

RESURSER 

Kärnkompetenser finns, enligt RUS, inom energi och miljö, besöksnäringar, plast, e-handel 

och metall- och träindustri. Länet kan karaktäriseras som ett småföretagarlän då 90 procent av 

alla företag har mindre än 10 anställda. Detta minskar sårbarheten, menar man vidare i RUS.
62

 

En av utmaningarna för framtiden är att rekrytera personal till företagen när 40- och 50-

talister går i pension. Här måste institutioner som arbetsförmedling och olika 

utbildningssamordnare samarbeta kring kompetensutveckling. OECD pekar också på att länet 

måste bli bättre på att nyttja de resurser som finns i länet.
63

 

I Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län (RUS 2030) vill man ha en hög integration av 

utlandsfödda på arbetsmarknaden. En målsättning är att 50 % av de flyktingar som tas emot i 

Kalmar län ska bosätta sig där 2015. Kommunerna, Landstinget, Arbetsförmedlingarna, 

Länsstyrelsen och Regionförbundet rekommenderas att utvidga sitt samarbete utifrån de 

erfarenheter och kunskaper som finns i regionen från flyktingmottagningarna, 

inflyttningslotsarna, samhällsorientering och SFI.
64

 

                                                             
61 RUS 2030, Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län s 4-5 

 

62 Ibid s 7 
63 Ibid s 21 
64 Ibid s 23 
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 NORMER OCH VÄRDERINGAR 

 

Tanken med detta är med stor sannolikhet att man ser på flyktingarna som en 

arbetskraftsresurs för länet jämställt med andra arbetskraftsinvandrare.
65

 Att se på 

flyktinginvandrare som resurs är i huvudsak positivt, men kan som jag tidigare skrivit om (se 

del 5.1 Organisationen för Kalmar län) bli ett problem om flyktingar inte får kräva resurser 

utan ska kunna ses som självförsörjande. Här speglas normer och värderingar som kan 

komma att påverka ekonomiska ramar för flyktingmottagande samt den organisation som 

upprättas kring dem. 

 

Den slutsats som man här kan dra är att Kalmar län är i ett stort behov av att rekrytera 

personal vid de stora pensionsavgångarna och att i detta sammanhang är målet att kunna 

attrahera flyktingar att bosätta sig i Kalmar län viktigt. Detta för att de ska kunna bidra som 

arbetskraft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Jämför med uttalande av Charlotte Gustafsson Alidzanovic under del 5.1 Organisation i Kalmar län 
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6 Avslutning 

I denna avslutning är det dags att återkoppla till problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Detta gör jag i sammanfattningen som också kopplar an till teorin. I 

diskussionen försöker jag att se koppling mellan teori och empiri genom att diskutera kring 

resultat i förhållande till modell och de dimensioner jag valt att ha som en röd tråd genom 

resultatdelen i arbetet (kap 4 och 5). I slutsatsen ger jag min syn på det resultat som 

framkommit och ger tips till fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Slutsatser 

Min problemformulering handlar om implementering av lagen om samhällsorientering för 

nyanlända flyktingar som är en del av integrationspolitiken. Min studie är en fallstudie av 

implementering i Kalmar län. Jag har använt Michel Lipskys teori om gatubyråkrater som 

utgångspunkt för att få grepp om implementeringen på gräsrotsnivå och faktorer som påverkar 

denna. För detta ändamål har jag använt en egen modell som knyter an till Lipskys teori och 

den forskning som har gjorts i anslutning till Lipsky gällande gatubyråkrati. Jag har också valt 

att använda mig av två dimensioner; resurser och normer och värderingar. Dimensionerna 

löper som en röd tråd i resultatdelen och jag sammanfattar här vad som framkommit i korthet: 

RESURSER 

Michael Lipsky skriver att det måste råda balans mellan offentliga tjänsters omfattning och 

bördan för kostnaderna för dem i den offentliga kassan. Brist på resurser leder till stor 

arbetsbörda och stress bland gatubyråkraterna. Lipsky skriver också om att klienters begäran 

av tjänster ökar i samma takt som tillförseln, dvs. att efterfrågan på tjänster är svår att mätta. 

Oklara direktiv kan också skapa bekymmer kring vem som ska göra vad och skapa stress, 

vilket påverkar gatubyråkraterna.  

I resultatet från min studie över implementering av samhällsorientering i Kalmar län kopplar 

jag synpunkter som framkommit till Lipskys teori. Kursdeltagarna bland de nyanlända tar upp 

problematik med långa resor för att komma till studieorten, att man inte har haft tid för 

studiebesök och att önskemål finns om att materialet skulle vara på det egna språket. Detta är 

önskemål som i och för sig är relevanta om resurserna finns. Enligt Lipsky måste dock 

offentliga tjänsters omfattning begränsas, vilket förstås kan skapa ett visst missnöje bland 

klienterna. Svårighet att sätta gränser kan ha med direktivs otydlighet och att krav i mål inte 

överensstämmer med tilldelade resurser.  

 Inom Kalmar län finns önskemål om att flyktingar ska stanna kvar i länet som en resurs för 

arbetsmarkanden. Därför är det viktigt att satsa på samordning mellan olika aktörer. Här finns 

dock brister där det råder otydlighet om vem som ska göra vad. De nyanlända har behov av 

tydlig information och hoppas att få information på samhällsorienteringen som egentligen ska 

förmedlas via lots eller arbetsförmedling. Samhällskommunikatörerna anser att för mycket 

kunskaper ska läras ut på för kort tid, vilket har med resurser att göra då tiden för kursen inte 

räcker till. I lagen står det att undervisningen ska ske på modersmål, vilket många kommuner 
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har svårt att klara av resursmässigt varför samarbete sker mellan kommunerna med 

Regionförbundets hjälp. Alla kommuner är dock inte vara med i samarbetet. 

 

NORMER OCH VÄRDERINGAR 

Michael Lipsky skriver vad gäller normer och värderingar att gatubyråkraternas roll är att 

fostra sina klienter att inta attityder som överensstämmer med samhällets fundament. Idealet 

för en gatubyråkrat är att kunna förhålla sig neutral i förhållande till sin klient, men Lipsky 

konstaterar att detta är svårt när de beslut man fattar kan påverka chanserna i livet för enskilda 

individer. Lipsky skriver också om konflikter kring direktiv ofta skjuts nedåt i hiarkin till 

administrativ nivå, vilket i många fall kan göra uppdraget som gatubyråkrat svårhanterligt. 

Själva fenomenet att gatubyråkraten implementerar lag uppifrån och ner utvecklar Isabell 

Schierenbeck då hon skriver om en asymmetrisk maktrelation där invandrarklienter inte har 

möjlighet att påverka sin situation utan hamnar under gatubyråkratens omhändertagande. 

Stöd för Lipskys teori ser jag i följande resultat. Synen på invandrarklienter kan skilja sig åt 

inom och mellan olika organisationer. I min studie finns utgångspunkten för länet, via 

Regionförbundet för Kalmar län att invandrarna ska ses som arbetskraftsresurs. Detta är också 

tanken bakom själva lagen om samhällsorientering för att invandrarna snabbare ska kunna 

integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Mot detta står idén om att invandrarna i första 

hand behöver hjälp och stöd och att de inte ska ses som arbetsmarkandsresurs. Skrivelsen om 

att undervisningen i möjligaste mån ska ske på modersmål kan vara svår att uppfylla på grund 

av resursbrist. Det kan också ha med normer och värderingar i olika organisationer att göra. 

Detta framkom tydligt vid mötet med flyktingssamordnarna där flera ansåg att undervisningen 

borde knytas till sfi, dvs. svenska för invandrare. Så har samhällsorientering tidigare bedrivits 

och det finns en fungerande organisation kring det i kommunerna. Då kan det vara svårt att 

tänka om och tänka nytt.  

Vad som ska ingå i samhällsorienteringen är bestämt i direktiven och kan inte ändras. 

Synpunkter finns dock både från samhällskommunikatörer och nyanlända om att de skulle 

vilja ha annan information kring hur det är att komma som ny till Sverige. De skulle också 

gärna sett mer information kring sjukvård, politiskt system och historia – något som inte ryms 

i kursen som den idag ser ut. Samhällskommunikatörerna vänder sig mot materialet som de 

anser är lite ”barnsligt”. Jag kopplar detta till omhändertagandeperspektivet och det 

asymmetriska maktförhållandet då invandrarklienten ska tas om hand och lotsas in i samhället 

i varje steg. Positivt är dock just samhällskommunikatörerna som delar språk och ofta kultur 

med sina invandrarklienter. De genomskådar omhändertagandeperspektivet och kan ställa sig 

kritiska till detta. Som gatubyråkrater delar de dock problematiken med andra gatubyråkrater 

att kunna sätta gränser för sitt arbete. Bland annat framkommer otydlighet kring vilken roll 

som ska intas i förhållande till klienterna och där samhällskommunikatörerna tenderar att ta 

på sig andra uppgifter då dessa inte uppfylls i integrationsprocessen, exempelvis lotsens eller 

tolkens. 
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6.2 Diskussion 

Min modell har tre infallsvinklar; demografi och ekonomiska strukturer, organisation samt 

implementering. Modellen är kausal och jag har ej haft som avsikt att pröva modellen 

eftersom jag hade behövt göra en komparation med jämförelser av olika kommuner/län. 

Denna diskussion kring modellen kan dock ge svar på i vilket riktning mitt resultat styrker 

teorin. 

På vilket sätt kan man säga att demografi och ekonomiska strukturer påverkar organisation? 

I RUS 2030, regional utvecklingsstrategi för Kalmar län konstateras att människor flyttar från 

länet, vilket innebär att arbetskraft kommer att saknas. I detta sammanhang vill man försöka 

få invandrarna att stanna i länet som arbetskraftsresurs. För att åstadkomma detta och att 

invandrarna snabbt kommer in i samhället anammas regeringens direktiv om att undervisning 

i samhällsorientering ska ske på modersmål. Problemet är dock kostnaderna för enskilda 

kommuner, vilket man löst genom regional samverkan under Regionförbundet. Målet är också 

att skapa en plattform mellan olika aktörer inom integrationsprocessen för att ytterligare 

påskynda integrationen.  

Det finns olika uppfattningar kring hur undervisningen ska gå till. Tidigare har undervisning i 

samhällsorientering knutits till svenska för invandrare, sfi., och normer och värderingar finns 

kvar i organisationer om att det bästa vore om det fick fortsätta på det sättet. Med den nya 

organisationen är det en ny aktör, samhällskommunikatören, som kommer in på arenan och 

detta är modersmålslärarna som fått en ny roll. Helt oproblematiskt är det inte att påverka 

organisationer även om det finns starka drivkrafter i demografin och de ekonomiska 

strukturerna. Det tar tid för en ny organisation att sätta sig och inte sällan har det också med 

omfördelning av resurser och resursbrist att göra hur den nya organisationen ska ta form inom 

befintlig budget. Här ser jag det dock som en styrka att Regionförbundet kommer in som en 

aktör som kan vara till hjälp för kommunerna att omorganisera och i viss mån också vara 

behjälpliga med samordna resurser och ansöka om bidrag för att skapa en plattform för 

samarbete. 

På vilket sätt kan organisationen påverka implementeringen? 

Hur samhällsorienteringen för de nyanlända organiseras påverkar utfallet av undervisningen 

och själva implementeringen. Otydligheten i direktiven gällande om undervisningen ska ske 

på modersmål eller ej skapar problem och tolkningsutrymme, vilket också finns bevis för i 

Kalmar län. Här finns inte samsyn kring hur undervisningen ska ske och på så vis kommer 

likvärdigheten att påverkas i ett nationellt perspektiv. Just likvärdigheten var ju en viktig 

aspekt för att den nya lagen formulerades från första början eftersom det innan 2010 varit 

stora skillnader mellan olika kommuner kring hur samhällsorientering för nyanlända hade 

skett. Detta var något man med den nya lagstiftningen ville råda bot på och uppnå mer 

likvärdighet. De nyanlända är i studien positivt inställda till att undervisningen sker på deras 

modersmål, vilket tyder på att lagstiftarna är rätt ute när de vill att undervisningen ska ske på 

modersmål. Det man kan vända sig mot är otydlighet i hela integrationsprocessen där det är 

otydligt vilka som ska göra vad, vilket skapar oklara roller för samhällskommunikatörerna, 
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något man dock hoppas råda bot på med en plattform för aktörer i integrationskedjan för de 

nyanlända.  

Det asymmetriska maktförhållandet genomsyrar implementeringen då denna sker uppifrån 

och ner. De nyanlända har svårt att påverka innehållet i samhällsorienteringen eftersom den 

redan är fastlagd. Något som jag ser som unikt är modersmålslärarna som inte intar en attityd 

av omhändertagande och på så vis kommer förbi det asymmetriska maktförhållandet mellan 

gatubyråkrat och invandrarklient. Dock gör otydligheten i rollfördelning att det är svårt för 

samhällskommunikatörerna att sätta gräns för sitt uppdrag och att de ibland engagerar sig 

utanför sin egentliga arbetstid med uppgifter som egentligen inte ryms inom deras uppdrag. 

Att resurserna skapar begränsningar för tjänster har vi redan konstaterat. Organisationerna kan 

inte möta alla behov som finns hos de nyanlända så som studiebesök och att det för vissa 

handlar om långa resor. Detta kan skada motivation och påverka förtroendet för utbildarna, 

vilket är ett problem för gatubyråkratin men också för samhället i stort. 

 

6.3 Avslutande kommentar 

Dimensionerna resurser samt normer och värderingar skulle kunna ställas mot varandra som 

två hypoteser. Vilket spelar mest roll vid implementering, normer och värderingar eller 

resurser?  

Modellen som jag har ställt upp är kausal i det att jag försöker påvisa att resurser påverkar 

normer och värderingar och inte tvärtom. Med detta vill jag säga att jag har försökt påvisa hur 

resurser styr normer och värderingar och samtidigt sätter gränser för vad som är möjligt för 

organisationen av gatubyråkratin. På det sättet skulle min slutsats vara att resurser spelar 

större roll vid implementering än normer och värderingar. Detta tycker jag mig också finna 

stöd för hos Lipsky även om jag inte har sett honom diskutera resurser samt normer och 

värderingar ställda gentemot varandra. Han skriver dock om att resurser sätter gränser för 

gatubyråkratin och det tar jag som ett stöd för min argumentation.  

Med detta lämnar jag över till fortsatt forskning inom området integration och gatubyråkrati. 

Jag återkopplar här till min metoddel där jag berättar om att jag ursprungligen hade 

ambitionen att göra en komparativ studie mellan hur implementeringen av 

samhällsorientering kunde se ut i olika kommuner. Här skulle man också kunna bredda 

studien för att titta på flera led i integrationskedjan för de nyanlända och hur den tar form i 

olika kommuner. Man skulle också kunna ta denna studie som utgångspunkt för att 

genomföra en liknande studie i andra län och sedan jämföra resultat för att på så vis få en 

klarare bild av implementering av samhällsorientering i ett nationellt perspektiv. Detta är bara 

ett axplock av alla möjligheter till studier som antagligen finns kring ett spännande område då 

jag liksom lagstiftarna anser att integration är viktigt. Dock inte bara ur ett ekonomiskt 

arbetsmarknadsperspektiv utan för att vi ska få ett fungerande samhälle för alla medborgare, 

inklusive våra nyanlända flyktingar. 
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Bilaga 1 Enkätfrågor 

Värdera utbildningens olika delar på en skala mellan 1 – 5. (kursdeltagare, samhällskommunikatörer, 

flyktingsamordnare) 

 

1 – Dåligt 

2 – Mindre bra 

3 – Ganska bra 

4 – Bra  

5 – Väldigt bra 

Kommentarer: 

 

1. Information om praktiska detaljer inför samhällsorienteringen som tid, plats och resor – Hur nöjd är du? 

2. Organisationen på plats med lokal, material, möjlighet att äta lunch. Hur nöjd är du?  

3. I samhällsorientering i regi av Regionförbundet i Kalmar län används utbildningsmaterial framtaget av 

projektet Va Med! i Uppsala.  

4. Nedan ber vi dig att värdera de olika utbildningsblocken i utbildningen: 

Block 1.) Att komma till Sverige. 

Block 2.) Att bo i Sverige. 

Block 3.) Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 

Block 4.) Individens rättigheter och skyldigheter. 

Block 5.) Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 

Block 6.) Att påverka i Sverige. 

Block 7.) Att vårda sin hälsa i Sverige. 

Block 8.) Att åldras i Sverige. 

 

ENDAST  FÖR KURSDELTAGARNA 

Gör en bedömning av dina egna kunskaper INNAN kursen startade: 

5. Materialet och utbildningen syftar till att ge djupa kunskaper om Värden, Välfärdsstat och Vardagsliv. Vi ber 

dig att göra en självskattning av hur djup kunskap du fått inom respektive område: 
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”Värden - Värden och principer som uttrycks i regeringsformen, våra grundlagar och de internationella 

konventioner som Sverige anslutit sig till.” 

”Välfärdsstat - Välfärdspolitikens organisation och funktion. Hur samhället styrs och organiseras utifrån våra 

grundläggande värden.” 

”Vardagsliv - Praktisk vardagskunskap. Hur fungerar vardagslivet i Sverige och hur hänger det samman med 

våra konstitutionella värden och välfärdsstatens utformning.” 

6. Hur upplevde du kvaliteten hos läraren/ samhällskommunikatören som varit ansvarig för utbildningen: 

7.. Hur upplevde du kvaliteten hos externa föreläsare/ studiebesök? 

8.  Hur bedömer du dina egna kunskaper om hur Sverige fungerar EFTER kursen? 

9. Finns det något som du saknar i utbildningen eller som du skulle velat ha mer av? 

10. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Frågor till samhällskommunikatörer 

1. Vilka fördelar finns med att undervisningen sker på modersmålet? 

2. Vilka delar i undervisningsmaterialet fungerar bäst med de nyanlända?  

3. Vilka delar finner de nyanlända mest intressant? 

4. På vilket sätt organiserar ni er undervisning i samhällsorientering? 

5. Gör ni studiebesök eller bjuder in representanter från olika verksamheter i samhället? 

6. Vilka svårigheter finns med att undervisa nyanlända i samhällsorientering? 

7. Vilket stöd ges från Regionförbundet och flyktingsamordnare till er i er roll som 

samhällskommunikatörer? 

8. Har ni fått tillräcklig utbildning för uppdraget som samhällskommunikatörer eller 

finns det behov av fortbildning? 

9. På vilket sätt kan integrationen av nyanlända komma att gå snabbare tack vare 

samhällsorienteringen? 

10. Hur skulle samhällsorienteringen organiseras om resurserna var optimala? 
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