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1. Inledning 
 

Intresset för migrations- och flyktingfrågor i Sverige har kanske aldrig varit större än hösten 2015. 

Det är en naturlig följd av att världen genomgår en sällan tidigare skådad flyktingkris, som också 

påverkar Europa och Sverige. Under 2014 var närmare 60 miljoner människor på flykt undan krig 

och konflikter i världen1. Tusentals människor har drunknat i Medelhavet i sina försök att fly till en 

bättre framtid i Europa2. Den geografiska närheten och den massiva mediala bevakningen har gjort 

flyktingfrågan central för EU och dess medlemsländer under året som gått. Unionens länder har 

företrätt vitt skilda synsätt på ansvar, solidaritet och mottagande, vilket har försvårat samarbete. 

 

För Sveriges del har flyktingkrisen inneburit en radikal ökning av antalet asylsökande. Fram till den 

första december 2015 hade 149 000 människor sökt asyl i Sverige3. Detta är det största antalet 

någonsin och nära nog en fördubbling av 2014 års antal. I ett historiskt perspektiv kan det t.ex. 

jämföras med Balkankrisens största asylår, 1992, då 84 000 människor sökte asyl i Sverige.4 

Flyktingfrågan har satt en tydlig prägel också på den inrikespolitiska debatten under året. 

Demonstrationer för att välkomna flyktingar och aktiviteter för att samla in pengar och annan hjälp 

till nödställda har organiserats över hela landet. Engagemanget från det civila samhället har varit 

mycket stort. Samtidigt har en våg av anlagda bränder mot tilltänkta asylboenden visat att det finns 

starka motståndare till den förda migrationspolitiken5. Under hösten svängde också en initialt 

positiv opinion i takt med med det ökade mottagandet6. Efter den misslyckade hanteringen av 

flyktingfrågan på EU-nivå införde regeringen i november 2015 gränskontroller7. Det har talats om 

att Sverige ’är fullt nu’. 

 

Det stora mottagandet har lett till stora påfrestningar på systemet för mottagande av asylsökande. 

Migrationsverket, som sköter det inledande stadiet av mottagandeprocessen, har sökt med ljus och 

lykta efter lokaler att ställa till verksamhetens förfogande. Efter överfulla boenden har asylsökande 

placerats i tillfälligt ommöblerade gymnastiksalar och militärförläggningar8. När även dessa blivit 

                                                
1 UNHCR 2014, s. 2 
2 Dagens nyheter. Över 2000 drunknade i Medelhavet. 
3 Migrationsverket 2015, Inkomna ansökningar om asyl, 2015. 
4 Migrationsverket, Asylsökande till Sverige under 1984-2014. 
5 Svenska dagbladet, 2015-10-25. Polisens facit efter 17 bränder: Noll misstänkta. 
6 Dagens Nyheter 2015-11-07. Väljarna vänder i flyktingfrågan. 
7 Dagens Nyheter. Regeringen inför gränskontroller. 
8 Sveriges Radio. Migrationsverket sänker boendekraven för asylboenden. 
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fulla har det hänt att flyktingar fått sova utomhus9.  

 

När Migrationsverket tagit ställning till asylansökningarna väntar nästa steg i mottagandeprocessen. 

Då ska de nyanlända som beviljats permanent uppehållstillstånd10 slussas ut i landets kommuner för 

att lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden och i det nya landet. Ansvaret för denna 

uppgift, att ta emot och integrera nyanlända, har varit mycket ojämnt fördelat mellan kommunerna. 

Även om den stora majoriteten har deltagit har det varit upp till kommunerna själva att bestämma i 

vilken utsträckning de vill bidra genom att ta emot nyanlända i sin kommun. Beslut om mottagande 

har i vissa fall rört upp mycket känslor hos kommuninvånare, speciellt i samband med stora 

mottagningsvågor. Mottagandet har problematiserats som ett rättviseproblem där fattiga kommuner 

som är beroende av ersättningen från staten har tagit emot större antal nyanlända, alltmedan rika 

kommuner nästan helt valt att avstå från att delta. 

 

Trots det stora intresset för frågan om mottagande på kommunal nivå har den sällan studerats ur 

kommunernas eget perspektiv, på det lokalpolitiska planet. Av central betydelse för beslut om 

mottagande är den process där politiker med sikte på kommunens väl och ve - men även med andra 

idéer och uppfattningar - fattar beslut om mottagandets omfattning och utformning. Den 

kvantitativa forskningen har haft förtjänsten att peka ut viktiga förklaringsfaktorer till att kommuner 

tar emot nyanlända. Emellertid är det av stort intresse att undersöka hur kommunen som aktör 

resonerar och agerar till följd av faktorer som intressen och erfarenheter. Detta är speciellt intressant 

i de kommuner som inte präglas av de typiska egenskaper som ger incitament för ett stort 

mottagande – kommuner som trots att de inte upplever hög arbetslöshet och låga inkomster väljer 

att ha ett generöst mottagande av nyanlända. Sådana kommuner har finansiell makt i förhållande till 

staten och kan därför inte anses vara beroende av mottagandet för sin finansiella situation. 

 

Under hösten 2015 beslutade regeringen att från och med 2016 ge staten möjlighet att med tvång 

fördela de nyanlända över landets kommuner11. Det är sannolikt att detta kommer att innebära 

förändringar i fördelningen av nyanlända över landet, men enligt regeringens förslag är den nya 

lagen främst ett komplement till systemet med frivilligt mottagande12. Det är därför av fortsatt stort 

statsvetenskapligt intresse att öka förståelsen för hur kommuner resonerar kring flyktingfrågor och 

varför de vill eller inte vill ta emot flyktingar. Kunskap om vad som begränsar kommunerna i sitt 

                                                
9 SVT 2015-11-07. Asylsökande tvingades sova utomhus. 
10 Nu kan man även beviljas tillfälligt uppehållstillstånd, vilket är nytt för 2015 
11 SVT. Regeringen och alliansen överens om flyktingmottagandet  
12 Arbetsmarknadsdepartementet 2015. 
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mottagande- och integrationsarbete är en nyckel till att förstå hur uppgiften bättre kan klaras av i 

framtiden. 

 

2. Syfte och frågeställning 
 
 

Mot bakgrund av ekonomins betydelse för flyktingmottagande fokuserar denna uppsats på en 

kommun som – trots höga inkomster och borgerligt styre – under lång tid tagit emot flyktingar: 

Gnosjö. Genom en fallstudie av flyktingmottagandet i denna kommun, och vad som ser ut att vara 

utslagsgivande för det omfattande mottagandet, bidrar uppsatsen till att fördjupa bilden av vilka 

faktorer som är viktiga i beslutsfattandet.  

 

Syftet med den här uppsatsen är således att bidra med ökad förståelse för faktorer som styr 

mottagande av nyanlända i svenska kommuner. Undersökningen kommer att fokusera på den roll 

kommunens intressen och identitet spelar för den förda mottagandepolitiken. Eftersom den kan 

antas ha viss betydelse för mottagandets omfattning och funktion i kommunen kommer den 

samverkan mellan stat och kommun som utgör fördelningssystemet också undersökas. Den lokala 

politiska makten och den kommunala kontexten i vilken politiken utformas är av central betydelse 

för undersökningen. Det är med utgångspunkt i hur flyktingfrågan och kommunens förutsättningar 

upplevs som forskningsfrågan ska besvaras. Frågan som ska besvaras blir således: Vilka faktorer 

styr flyktingmottagandets omfattning i Gnosjö kommun? 

 

 

 

3. Tidigare forskning 
 
 
Mottagandet av nyanlända är i Sverige ojämnt fördelat mellan landets kommuner. Vissa kommuner 

tar i stort sett inte emot några nyanlända alls, medan andra kommuner tagit emot så mycket som 

motsvarande 20 procent av sitt ursprungliga invånarantal.13 Eftersom fördelningen av nyanlända 

sker inom samma system i hela landet och kommunerna är många till antalet och lämpar de sig väl 

för kvantitativ analys av mottagandet. 

                                                
13 Arbetsmarknadsdepartementet 2015, s. 35-36. 
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Statsvetarna Gustav Lidén och Jon Nyhlén har kvantitativt undersökt vilka strukturella faktorer som  

påverkar svenska kommuners benägenhet att ta emot nyanlända. De finner i sin studie från 2013 ett 

antal variabler som har en signifikant effekt på mottagandet. Det sätt som används för att mäta 

benägenheten att ta emot är det antal nyanlända som ingår i avtalet om mottagande mellan 

kommunerna och staten. Studien finner stöd för att högre arbetslöshet och högre genomsnittlig 

inkomst medför en mindre förväntad benägenhet till mottagande. Större befolkning, högre 

genomsnittsålder och andelen röster på Sverigedemokraterna i en kommun är också negativt 

korrelerade till antalet mottagna som omfattas av avtalet. Man fann att ekonomisk ojämlikhet (mätt 

som Gini-koefficient) och tidigare års mottagande har en positiv inverkan på benägenheten att ta 

emot nyanlända14. Kommuner som har en mindre jämn fördelning av tillgångar tenderar att ha mer 

omfattande avtal. Det finns en korrelation mellan tidigare och nuvarande mottagande. En annan 

studie av samma författare, tillsammans med Max Bohlin, nyanserar bilden av 

Sverigedemokraternas inflytande. Den visar att Sverigedemokraternas inverkan på den förda 

mottagandepolitiken villkoras av vågmästarställning i kommunfullmäktige. Det är alltså inte 

andelen som röstar på dem som avgör deras inflytande, utan om de befinner sig i 

vågmästarställning15. 

 

Slutsatserna som författarna drar är att olika förutsättningar i kommunerna leder till olika 

benägenhet att ta emot flyktingar. Flera av de testade faktorerna länkas samman med kommunernas 

ekonomiska realiteter. Många landsortskommuner har en negativ befolkningsutveckling. Detta 

underminerar skattebasen samtidigt som åldersstrukturen blir skev, då de som flyttar från 

kommunen oftast är yngre. För sådana kommuner är flyktingmottagande en chans att med statlig 

finansiering vända ett negativt flyttnetto och skapa arbete och skatteintäkter.16  

 

Lars Stjernqvist och Gunnar Hedberg, regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande, 

når liknande slutsatser i sin rapport från 2014. Genom de samtal de fört med den stora majoriteten 

av Sveriges kommuner framgår att mottagande av nyanlända ofta är en fråga om överlevnad för 

kommuner i landsbygd och glesbygd17. Vissa kommuner har genom ökad inflyttning av nyanlända 

lyckats bryta långvariga trender av minskande befolkning18. Författarna finner även att 

bostadsbristen är ett växande problem för många kommuner, vilket upplevs påverka 

                                                
14 Lidén & Nyhlén 2013, s. 560. 
15 Bolin et al 2014, s 323.  
16 Lidén & Nyhlén 2013 s.559. 
17 Regeringskansliet 2014, s. 6.  
18 Regeringskansliet 2014, s.9. 
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förutsättningarna för mottagande av nyanlända. Detta behöver dock inte utgöra ett avgörande 

hinder19. 

 

I en studie av det norska lokala flyktingmottagandet fann Statsvetaren Anton Steen man att flertalet 

kommuner deltar i det trots att en majoritet av medborgarna är skeptiska till att ta emot invandrare i 

sin egen kommun. Teorin som förs fram är att den kommunala gemenskapen och opinionen 

utmanas av invandringen. Kommunalpolitikerna går emot denna opinion och tillmötesgår statens 

fördelningspolitik eftersom de anser att den ekonomiska ersättningen är gynnsam för kommunen. 

Författaren menar att detta är ett sätt för välfärdsstaten att genom ekonomiska incitament och 

förväntningar om solidaritet reducera den lokala politiska elitens handlingsfrihet.20  

 

De norska och svenska systemen är svåra att jämföra då de skiljer sig åt, liksom det nationella 

flyktingmottagandets omfattning. Men fenomenet att det finns en diskrepans mellan den nationella 

inställningen och den förda migrationspolitiken gällde länge även för Sverige. 1992 var 65 procent 

av svenskarna för ett mindre flyktingmottagande generellt. Opinionen har dock stadigt blivit mer 

positiv och 2012 var samma siffra 45 procent.21 

 

Formellt regleras mottagandet av nyanlända i en kommun genom den överenskommelse som sluts 

mellan kommunen och Länsstyrelsen. Statsvetaren Martin Qvist har studerat hur staten och 

kommunerna förhåller sig till de överenskommelser som ska reglera mottagandet. En central fråga 

är om överenskommelsernas syfte är att fördela nyanlända över landet eller att förankra den förda 

invandringspolitiken på lokal nivå och hos befolkningen22. Qvists studie ger en komplex bild av 

systemet med överenskommelser. Överenskommelserna utgör inte i egentlig mening något avtal23 

och det finns inga sanktioner att vidta mot den av parterna som inte håller sig till det överenskomna. 

Dessutom har det så kallade  EBO-systemet, som innebär att asylsökande och nyanlända själva kan 

välja var de vill bosätta sig, gjort att avtalets betydelse för fördelningen blivit begränsat. Kommuner 

som tidigare tagit emot mycket nyanlända tenderar att dra till sig en en stor andel som bosätter sig 

själva hos släktingar och landsmän. Det är således svårt för kommunerna att leva upp till 

överenskommelserna. Det är relativt vanligt förekommande att kommuner tar emot både fler och 

färre nyanlända än vad deras avtal anger24. Även om överenskommelserna alltså inte är oväsentliga 

                                                
19 Regeringskansliet 2014, s.11 
20 Steen 2009, s. 324-327. 
21 Demker 2012, s.13. 
22 Qvist 2008, s. 35. 
23 Ibid s. 36. 
24 Qvist 2008, s. 37. 
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för fördelningen, upplever kommunerna inte att mottagandet huvudsakligen styrs av dem25. Utöver 

fördelningen ser de undersökta kommunerna på överenskommelserna som ett sätt att bestämma och 

formalisera ersättningen från staten, vilket gör det lättare att planera för mottagandeverksamheten26. 

 

Mot denna bakgrund kommer undersökningen intressera sig för hur den studerade kommunen ser 

på överenskommelsens roll för motiven till att ta emot nyanlända. Det ska poängteras att de 

kommuner som jämfördes på flera väsentliga punkter skiljer sig från Gnosjö, vilket naturligtvis kan 

spela roll för hur avtalets roll upplevs. Därtill är det av Qvist studerade året 2006, vilket dels var ett 

stort mottagandeår, dock inte för Gnosjö, men också är snart 10 år tillbaka i tiden, vilket gör att 

situationen på flera sätt kan ha förändrats. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
De två teoretiska aspekterna av vad som formar mottagandepolitiken som valts för den här 

undersökningen är intresse samt identitet och erfarenhet. Utgångspunkten för kommunens intresse 

knyts här till rational choice-teorin. Den roll som kommunens identitet och erfarenhet spelar 

kommer att undersökas mot bakgrund av teoribildningen kring stigberoende. 

 
4.1 Intresse – rational choice 
 

En grundläggande idé inom beslutsteori är den så kallade rational choice-teorin.  

Grundantagandet är här att aktörer - individer och andra - på ett effektivt sätt strävar efter att uppnå 

sina mål27. Med detta menas att man gör de saker som man - givet den information man har -  tror 

kommer att maximera ens egen nytta28. Ett exempel skulle kunna vara att en person som har en 

begränsad mängd pengar och är väldigt hungrig, kommer att köpa den mat som ger mest mättnad 

för de pengar som finns. Ett centralt problem i teorin är att nyttan kan bestå av ett mycket stort antal 

faktorer, varav vissa kan vara svåra att kvantifiera. Kanske hade vi inte köpt den mat som var 

billigast och som vi visste mättade mest ifall det var något vi verkligen inte tyckte om. I politiken 

innebär detta att partier inte bara har som mål att genomföra de förändringar deras ideologi och 

partiprogram stipulerar, utan att de också drivs av att vinna val för prestigen och makten i sig29. En 

annan fråga som är central för rational choice-teorin är om det är rimligt att applicera den på 

                                                
25 Qvist 2008, s. 40. 
26 Ibid 
27 Green, 2001.  
28 Stieglitz & Weingast 2011, s. 2202. 
29 Downs 1957, s.137 ff. 
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institutioner och organisationer. Dessa är ju i strikt bemärkelse bara samlingar av individer som 

försöker maximera sin egen nytta. Men vetenskap är svår att bedriva utan generaliseringar. Därför 

har det blivit brukligt att betrakta partier, stater och företag som aktörer med egna preferenser även 

om dessa är summan av sina beståndsdelars30. 

 

I ljuset av detta kan man betrakta en kommun som en organism som fattar beslut i enlighet med sina 

intressen för att uppnå så stor nytta som möjligt för sig själv. Enligt teorin vore det således rimligt 

för en kommun att ha ett flyktingmottagande som maximerar nyttan för kommunen och det skulle 

gå på tvärs mot rationalitetens logik att ta emot flyktingar om nyttan var mindre än kostnaderna. 

Men vari består nyttan av att ha ett flyktingmottagande? Är det pengar, arbetskraft, prestige eller en 

god relation till staten som gör att en kommun vill ta emot nyanlända? Och vems nytta är det? Även 

om man väljer att betrakta kommunen som en organism betyder det inte att det saknas aktörer inom 

organismen som försöker maximera sin egen nytta på sätt som med stor sannolikhet står i strid med 

andras. Den centrala aspekten för att undersöka beslutsfattande med hjälp av rational choice-teori är 

vilka faktorer som vägs för och emot i den kalkyl som teorin menar att kommunen kommer använda 

sig av för att bestämma hur den ska agera. 

 

 4.2 Identitet och erfarenhet - teorier om stigberoende 
 

Det ligger nära till hands att se på politik som produkten av ideologi, motstridiga intressen och 

maktkamp. Som komplement till det perspektivet finner man idén om stigberoende. I tillägg även 

till rational choice-teori, där det förflutna knappast beaktas, lägger idén om stigberoende sitt fokus 

på hur man hamnade där man är. Enligt teorin kan vissa händelser i det förflutna styra in ett skeende 

på en viss ”stig” som kommer att forma och definiera det förlopp som sedan följer. Det kan, men 

måste inte, vara en slumpmässig eller tillfällig omständighet som gör att ett förlopp tar en viss 

riktning. Det centrala i teorin är inte varför en viss ”stig” uppstår, utan vilken inverkan den har på 

möjligheter och alternativ till handling längre fram. Väl inne på en stig påverkas i stor utsträckning 

möjligheterna till och kostnaderna för att byta till en annan. Det uppstår en låsning till olika 

omständigheter som bestämts av skeenden i det förflutna31.  

 

Stigberoendet skapas främst genom en mekanism som benämns självförstärkande positiva 

feedbackprocesser. Dessa processer gör det mer och mer fördelaktigt att fortsätta på samma bana 

                                                
 
31 Green, 2001. 
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som man börjat. Det handlar exempelvis om att det finns initiala kostnader förknippade med att 

påbörja något eller börja göra det på ett nytt sätt32. Till exempel kan man tänka sig att varje gång ett 

företag gör en omorganisering av personalen på sina enheter uppstår en rad kostnader. Digitala 

system ska programmeras om, nytt material tryckas upp, lokaler flyttas ut ur och in i. Ytterligare en 

sådan process är inlärningseffekter, alltså den lägre kostnaden av att hålla sig till ett system man 

redan känner till, jämfört med att lära sig ett nytt. Vidare framhålls att sannolikheten för att en viss 

bana ska brytas minskar ju längre man varit inne på den och att det ibland krävs stora kriser för att 

ett system i grunden ska förändras – ”stigen” har verkat identitetsskapande vilket försvårar 

förändringsprocessen33. 

 

För en kommun utgör stigberoendet sannolikt en betydande del av den politiska verkligheten. I den 

svenska kontexten har det undersökts hur traditionsbundenhet och stigberoende har inverkat på den 

varierande utformningen av hemsjukvården i landets kommuner. Studien finner att beslut som 

fattats i historien och de traditioner som uppstått i beslutsfattandet många gånger har större inverkan 

än nuvarande omständigheter. Beslut baseras till stor del på tradition och synen på den egna 

identiteten, och därmed inte alls uteslutande på ett val utifrån aktuella omständigheter.34  

 

En enskild aktörs handlande eller en slumpmässig händelse vid ett tillfälle i historien kan ha 

betydande inverkan på ramarna för vad som uppfattas som genomförbart och önskvärt idag. 

Exempelvis framhåller etnologerna Jonas Frykman och Kjell Hansen att den ekonomiska strukturen 

och fördelningen av resurser i ett lokalsamhälle har betydande långsiktig inverkan på vilka normer 

som sedan kommer att råda35. 

 

Kopplingen mellan stigberoendeteorin och empirin är således om och i så fall på vilket sätt de 

faktorer som påverkar kommunens beslut att ha ett mottagande av nyanlända kan knytas till en 

tradition och syn på den egna identiteten och därmed till ett stigberoende. 

 

 

 

 

                                                
32 Sarigil 2011, s. 1830. 
33 Sarigil 2011, s. 1830. 
34 Trydegård 2000, s. 76. 
35 Frykman & Hansen 2009. Citerade i Trädgårdh et al 2013, s.98. 



 

  11 

5. Metod & material 
 

5.1 Fallstudien som undersökningsdesign 
 
För att få djupare förståelse för hur kommuner resonerar kring mottagandet av nyanlända är det 

lämpligt att genomföra en undersökning med fallstudiedesign. Denna design låter oss fokusera på 

ett enda fall och genomföra en intensiv och detaljerad undersökning av det36. John Gerring 

beskriver i en artikel olika strategier för att välja fall. Det existerar enligt Gerring nio olika 

idealtyper av fallstudier. Inom samhällsvetenskapen är det svårt att renodla fall när hänsyn ska tas 

till ett stort antal variabler och egenskaper. Därför är det inte ovanligt att man blandar strategier för 

val av fall37. Som vi ska se nedan är fallet Gnosjö övervägande ett avvikande fall, då flera faktorer 

torde förutspå ett lågt mottagande av flyktingar i kommunen. Samtidigt är det med avseende på 

flera andra faktorer ingen extrem kommun i Sverige. Andersson och Klaesson har till exempel visat 

att den anda av företagande som bygden är så känd för i Sverige i själva verket förekommer i ett 

större antal kommuner i Sverige38.  

 

En central nackdel med fallstudien som design är dess låga generaliserbarhet. Att undersöka ett fall 

ger inga särskilt goda grunder att hävda allmängiltiga slutsatser på. Men att på ett kvalitativt sätt 

beskriva hur en kommun resonerar kring flyktingmottagande låter sig inte göras i stor skala inom 

ramen för de resurser som här förfogas över. Därför kan studien av ett fall bidra till att belysa 

faktorer som tycks vara relevanta för hur en kommun resonerar. Detta kan också utgöra underlag för 

fortsatta studier av kvantitativ karaktär. 

 

5.2 Val av fall – varför Gnosjö? 
 
För att svara på frågan om vilka faktorer som styr mottagandet i en kommun har jag valt att 

undersöka en kommun som har ett relativt generöst mottagande av nyanlända. Detta eftersom det är 

motiven till att ta emot snarare än motiven till att inte ta emot som ska undersökas. I det här fallet 

bestäms ett relativt generöst mottagande till att en kommun tar emot fler nyanlända per 1000 

invånare än genomsnittet för riket.  

 

Något som belysts av tidigare forskning är att kommuner med lägre genomsnittlig inkomst tenderar 

att ta emot ett större antal nyanlända. Detta tros bero på att fattigare kommuner är mer beroende av 

                                                
36 Bryman 2011 
37 Gerring 2007, s. 147-148. 
38 Andersson & Klaesson 2009, s. 29. 
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staten för sin försörjning. Den statliga ersättningen är för dem ett viktigare incitament att ta emot 

flyktingar än för rikare kommuner39. Men utgångspunkten i denna studie är att inte enbart 

ekonomiska faktorer borde vara väsentliga. För att undvika att undersökningen präglas av den typen 

av kommunekonomiska motiv till att ta emot flyktingar kommer den grupp av kommuner som kan 

antas ha sådana motiv för sitt mottagande inte att beaktas som potentiella analysenheter. 

Operationellt görs denna avgränsning genom att välja en analysenhet som har en medianinkomst 

över genomsnittet för riket. En sådan kommun har sannolikt inte samma incitament att ta emot 

flyktingar av direkta ekonomiska skäl.  

 

Politiskt sett är det önskvärt att undersöka en kommun vars styre utgörs av partier inom antingen de 

rödgröna partierna eller de borgerliga partierna. Sedan tidigare vet vi att det politiska styrets färg 

påverkar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn: vänsterstyrda kommuner tenderar att ta 

emot fler nyanlända och högerstyrda färre, medan inget samband hittats för blocköverskridande 

styren40. Även om vi inte kan vara säkra på att detsamma gäller mottagandet av nyanlända är det 

inte osannolikt att det politiska styrets färg spelar roll för mottagandet. För att kunna förhålla oss till 

detta approximerade samband är det bättre att undvika en kommun som har ett blocköverskridande 

styre eftersom vi då inte vet vad vi ska förvänta oss för effekt av det politiska styret. 

Som redan nämnts har Sverigedemokraternas närvaro i kommunpolitiken statistiskt sett viss 

påverkan på flyktingpolitiken. För att inte höga eller låga värden ska ha för stor inverkan på 

politiken försöker vi hålla den variabeln ganska nära riksgenomsnittet. Ytterligare en faktor som 

visat sig viktig är situationen på bostadsmarknaden. Därför är det en fördel om det varken råder 

brist eller överskott av bostäder.  

 

Efter att ha undersökt olika möjliga analysenheter föll valet på Gnosjö kommun. Nedan ges en 

översikt över de variabler som diskuterats ovan och hur kommunen förhåller sig till genomsnittet i 

Sverige. Om inte annat anges gäller siffrorna för 2014. Det är det senaste år för vilket alla relevanta 

data finns tillgängliga. 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Lidén och Nyhlén 559. 
40 Sjögren 2013, s. 30. 
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5.3 Presentation av fallet Gnosjö 

 

 Gnosjö Sverige 

Befolkning i kommunen41 9509 33612 (genomsnitt) 

Medianinkomst42 262070 251885 

Mottagna nyanlända per 1000 

invånare43 

8,10 4,77 

Andel utrikes födda44 22 % 16 % 

Andel röster på SD i valet till 

kommunfullmäktige 45 

14,01 9,33 (genomsnitt) 

Öppen arbetslöshet46 7,5 % 8 % 

Situation på 

bostadsmarknaden (2013) 47 

Balans - 

Politiskt styre 48 M+KD+C+FP M+FP+C+KD / S+MP 

 

 

Gnosjö är en relativt liten kommun i västra Småland. Kommunen består av huvudorten Gnosjö och 

en handfull mindre orter som ligger utspridda i kommunen. Området är känt för den anda som 

kommunen gett namn till och som präglar regionen, den så kallade Gnosjöandan. Den betraktas i 

allmänhet som en anda av driftighet, småföretagande och informella nätverk49. Gnosjöandan kan 

också beskrivas som att man samtidigt är konkurrenter och samarbetar för det gemensamma bästa 

och försöker undvika jantelagen. Företagandet är centralt för Gnosjö som rymmer omkring 250 

företag. Den lokala industrin präglas av småskaliga tillverkningsindustrier50. Civilsamhället är starkt 

och utgörs till betydande del av en rik flora av frikyrkor; även idrotts- och nykterhetsrörelsen har 

historiskt sett varit starka51. 

 

                                                
41 SCB. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2014 och befolkningsförändringar 1 juli–31 december 
2014. 
42 SCB.Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun 2000 och 2012-2014. Medianinkomst i 2014 års priser. 
43 Migrationsverket. Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2014. Uppdelad på län/kommun och kategori. 
Egen uträkning. 
44 SCB. Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön 2001-2014. Egen uträkning. 
45 Migrationsinfo. Sverige. 
46 Ekonomifakta. Din kommun i siffror: Gnosjö. 
47 Boverket 2013, s. 55. 
48 Valmyndigheten. Val till kommunfullmäktige: röstfördelning per kommun. 
49 Andersson & Klaesson 2009, s.5. 
50 Gnosjö kommun. Fakta om näringslivet. 
51 Andersson & Klaesson 2009, s.5. 
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Politiskt har kommunen alltsedan bildandet 1952 dominerats av de borgerliga partierna. 

Mellan 1952 och 2014 var de i majoritet i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande har 

de senaste mandatperioderna varit antingen moderat eller kristdemokrat52. I valet 2014 bröts de 

borgerliga partiernas majoritet då S, MP och - framförallt - SD gick framåt. Sedan dess styr de 

borgerliga partierna i minoritet, utan fast stödparti. Sverigedemokraterna kom in i fullmäktige 2006 

och har sedan dess ökat med två mandat per val, vilket nu gett dem vågmästarställning i 

kommunfullmäktige53. 

 

När det kommer till flyktingmottagande har det en relativt lång historia i Gnosjö. Två stora vågor av 

flyktingar har varit definierande: 80- och 90-talets sinovietnameser och de flyende från 90-talets 

Balkankrig. Därmed inte sagt att mottagandet alltid varit stort sett till Sverigesnittet eller som 

procent av kommunens befolkning. Det har fluktuerat mycket genom åren. Under det tidiga 2000-

talet var mottagandet väldigt begränsat, för att sedan 2010 ha kommit upp i jämförelsevis höga 

nivåer54. De senaste årens högre nivåer beror framförallt på en ökning av antalet nyanlända som valt 

att själva bosätta sig i kommunen. Antalet avtalade mottagna har mellan 2011 och 2014 legat 

mellan 20 och 3055. Under samma period har antalet mottagna varierat mellan 1 och 78, med en 

betydande övervikt mot senare år56. För 2014 omfattade avtalet 25 personer57  och kommunen tog 

emot 77 nyanlända58. Andelen utrikes födda i Gnosjö kommun är högre än för riket i sin helhet. 

 

En anledning till att det är intressant att studera Gnosjö är den förändring som skett under de senaste 

15 åren. 2008 utsågs Gnosjö av magasinet Fokus till Sveriges bästa integrationskommun59. Samma 

år tog kommunen bara emot nio nyanlända60. De senaste åren har kommunen haft ett betydligt mer 

omfattande mottagande. Detta har sannolikt satt har satt press på mottagandets funktion i 

kommunen, vilket ger de styrande i kommunen perspektiv och referenspunkter utifrån vilka det kan 

bli tydligare hur kommunen resonerar i dessa frågor. 

 

 
 
 

                                                
52 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15. 
53 Valmyndigheten. Val till kommunfullmäktige: röstfördelning per kommun. 
54 Migrationsverket. Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen. 
55 Länsstyrelsen i Jönköping 
56 Migrationsverket. Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen. 
57 Länsstyrelsen Jönköping. Mottagande och etablering av nyanlända. 
58 Migrationsverket. Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2014. Uppdelad på län/kommun och kategori 
59 Fokus nr 9, 2008. Alla behövs i Gnosjö. 
60 Migrationsverket. Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen helåret 2008. 
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5.4 Semistrukturerade intervjuer som metod 
 

För att besvara forskningsfrågan framstår det som ett strategiskt val att tala med de personer som 

har god insyn i mottagandepolitiken. Enbart studiet av dokument och annat skrivet material är inte 

tillräckligt för att skapa sig en bild av hur kommunen upplever flyktingmottagandet och hur 

beslutsprocesserna går till. Eftersom det inte finns några på förhand givna svar eller alternativ är det 

lämpligt att använda en metod där de svarande kan ge uttryck fritt formulerade svar som inte är 

bundna av hur frågan ställs. Genom semistrukturerade intervjuer ges goda möjligheter att utforska 

de uppfattningar och tankesätt som finns och som kan bidra till att besvara forskningsfrågan. 

Möjligheten till följdfrågor ger god flexibilitet och anpassningsförmåga om det skulle visa sig att de 

frågor som förberetts inte täcker in allt av relevans. Mer än helt ostrukturerade intervjuer bevarar de 

också reliabiliteten på en viss nivå.61 Därför bedöms de semistrukturerade intervjuerna vara den 

metod som är bäst lämpad för insamlandet av det huvudsakliga underlaget till undersökningen och 

ge mest relevant material. För att söka besvara forskningsfrågan genomfördes därför 

semistrukturerade intervjuer med fem företrädare för Gnosjö kommun. Därtill användes dokument 

och statistik för att skapa en god bakgrundsbild av situationen i kommunen som underlag för 

undersökningen. 

 

Fyra ledamöter av kommunstyrelsen och en tjänsteman på socialförvaltningen som jobbar med 

mottagandet av nyanlända intervjuades. Dessa presenteras nedan. De intervjuade är utvalda för att 

ge en bredd av intressen och funktioner i kommunen, med fokus på politiken. Man kan rimligen 

anta att de ledamöter som har politiken som sitt yrke tillhör de bäst insatta i kommunpolitiken. I 

Gnosjö är dessa ordföranden och vice ordföranden för kommunstyrelsen. De är båda ledande inom 

politiken och är de främsta representanterna för de styrande borgerliga partierna respektive den 

socialdemokratiska oppositionen. Socialutskottet bereder frågor som har med mottagande av 

nyanlända att göra, vilket ger dess ordförande stor insikt i hur det politikområdet ser ut. Dessutom 

är socialutskottets ordförande också tredje vice ordförande för kommunstyrelsen. 

Sverigedemokraterna profilerar sig mycket starkt i frågor som rör flyktingmottagande, både lokalt 

och nationellt. Deras framgång i de senaste valen är därför troligen relevant för mottagandepolitiken 

i kommunen. För att inkludera denna avvikande åsikt i frågan är det nödvändigt att intervjua en av 

Sverigedemokraternas representanter. De intervjuade politikerna representerar tillsammans fyra av 

de sex partier som har ledamöter i kommunstyrelsen62. Genom sina positioner har de mycket god 

insyn i verksamheten från olika synvinklar. Tjänstemannen vid socialförvaltningen bedömdes 

                                                
61 Bryman 2011, s. 413. 
62 Gnosjö kommun, Kommunstyrelsens ledamöter. 
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genom sin position och insyn i verksamheten kunna bidra med ett viktigt perspektiv från en annan 

sida än politiken. 

 

De intervjuade är alla representanter. För Gnosjö, för sina partier, för kommunen. Därför faller det 

sig naturligt att detta kommer avspeglas i deras svar och den bild de ger av saker och ting. Denna 

partiskhet går inte att eliminera, men de effekter den kan ha på svaren måste diskuteras och 

hanteras. De intervjuade är per definition tendentiösa genom sina partitillhörigheter. Dessutom är 

det rimligt att de vill ge en god bild av kommunen och andra grupper de tillhör. Vad gäller 

centralitet och samtidighet torde de kraven vara tillgodosedda genom de intervjuades insyn i 

politiken och den tidsmässiga närheten till de diskuterade fenomenen. 

 

Vid intervjutillfällena gav alla de intervjuade intryck av att vara intresserade, relativt generösa med 

sin tid och villiga att svara på frågor. Mitt intryck är att det fanns en varierande vana av att bli 

intervjuad och för vissa personer även tecken på en slags mediaträning, vilket kanske aktiveras även 

om intervjun inte var för media. Det märktes exempelvis i att svaren från presidiet i 

kommunstyrelsen, och framförallt ordföranden, kunde vara aningen slipade och mindre fylliga. Att 

denna intervjuvana var mindre hos övriga intervjuade kan ha att göra med att de har kortare 

erfarenhet av politiken och mer sällan behöver tala till allmänheten i politiska sammanhang. Detta 

är en anledning till att vissa personer citeras mer än andra. Ibland ges ungefär samma bild av något, 

men svaret är intressantare att citera från en viss person. Under intervjuerna var det i några fall svårt 

att få ett svar på en viss fråga; då försökte jag återvända till den frågan vid ett senare tillfälle i 

intervjun eller fråga runt ett relaterat tema. Det material som kom fram genom intervjun med 

tjänstemannen på socialförvaltningen har i stort sett inte redovisats i undersökningen. Intervjusvaren 

hade mest med mottagandets funktion och organisation att göra, personen ville helst inte svara på 

frågor om motiv eller delge åsikter och tankar om kommunens mottagande, var relativt nytillträdd 

på sin post och bodde inte i kommunen. Att intervjua tjänstemannen bedömdes dock vara relevant 

för att få en nyanserad bild av mottagandet, och intervjun inkluderas i undersökningen för att belysa 

att hänsyn getts till ett sådant perspektiv men att det inte tillfört relevant information. Ytterligare en 

sak att ta i beaktande är intervjuareffekter. Jag försökte i förväg tänka på att inte på något sätt 

indikera vilka värderingar eller politiska ståndpunkter jag själv hade både genom hur jag uttryckte 

mig, men även genom min klädsel. Trots detta är det omöjligt att säga huruvida svaren påverkats av 

intervjuaren. 
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5.5 Presentation av intervjupersonerna 
 

Arne Ottosson (M) är kommunstyrelsens ordförande sedan fem år tillbaka och heltidspolitiker. 

Dessförinnan var han ordförande i socialnämnden i 12 år. Han är engagerad i Moderaterna sedan 25 

år tillbaka.  

 

Markus Kauppinen (S) är kommunstyrelsens andre vice ordförande och oppositionsråd för 

socialdemokraterna sedan fem år tillbaka. Han är aktiv i politiken sedan 13 år tillbaka. Tjänsten som 

oppositionsråd utövas på deltid. Till yrket är han anställd inom tillverkningsindustrin. 

 

Stefan Lundell (KD) är kommunstyrelsens förste vice ordförande samt ordförande i socialutskottet 

för Kristdemokraterna. Han är politiskt aktiv sedan tre och ett halvt år tillbaka. Stefan är 

egenföretagare till yrket. Han är engagerad i Pingstkyrkan. 

 

Eric Westroth (SD) är ledamot av kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna. Till yrket driver han 

ett familjeföretag. 

 

Tjänsteman Tjänstemansson 63 är socialsekreterare på socialförvaltningen i Gnosjö. Hen är inte 

bosatt i kommunen. 

 

6. Avgränsningar och definitioner 
 

6.1 Vem är nyanländ? 
 

Flyktingmottagande är ett bra exempel på ett område där det i den allmänna diskussionen 

uppkommer förvirring på grund av begrepp som är otydligt definierade eller vars riktiga definition 

inte är allmänt känd. Termerna flykting, asylsökande, nyanländ med flera är exempel på begrepp 

som inte alltid används på ett enhetligt sätt. Förklaringen kan stå att finna i att myndigheter 

använder vissa exakta definitioner för olika kategorier inom mottagandesystemet, medan dessa 

begrepp i media och hos allmänheten får andra betydelser. För att hålla isär begreppen har jag valt 

att definiera följande för uppsatsen relevanta begrepp enligt följande: 

 

Asylsökande - en person som ansökt om asyl, men ännu inte fått ett slutgiltigt besked. 

                                                
63Personen har bett att få vara anonym, namnet är därför fingerat.  
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Nyanländ - en person som beviljats asyl och därigenom också får permanent uppehållstillstånd 

(PUT) i Sverige. 

 

När en nyanländ fått uppehållstillstånd hamnar denne i kommunens försorg64. Kommunmottagna 

nyanlända delas här in i två kategorier. 

 

1. Anvisad kommunmottagen - nyanländ som genom arbetsförmedlingen eller Migrationsverket 

anvisats och accepterat en plats i en kommun. För denna kategori är kommunen skyldig att 

ordna bostad. 

 

2. Egenbosatt kommunmottagen  - nyanländ som på egen hand bosätter sig i en kommun. Förutom 

att kommunen inte ordnar bostad har en egenbosatt samma rättigheter som en anvisad nyanländ. 

 

Framöver kommer termen nyanländ användas i enlighet med definitionen ovan. När sammanhanget 

kräver ytterligare precisering kommer termerna anvisad kommunmottagen respektive egenbosatt 

kommunmottagen användas i enlighet med definitionerna ovan. 

 

6.2 Hur definieras kommunens mottagande? 
 

Med utgångspunkt i definitionerna ovan uppstår frågan om hur man ska betrakta kommunens 

mottagande av nyanlända i förhållande till den politik som formar detsamma - vilket är vad den här 

undersökningen intresserar sig för. Antalet anvisade kommunmottagna bygger, i alla fall i teorin, på 

det antal nyanlända som kommunen ämnar  ta emot under ett år. Det totala antalet som tas emot 

kommer däremot att bestå av antalet anvisade nyanlända plus antalet egenbosatta nyanlända. 

 

Antalet som tas emot ur den senare gruppen beror sannolikt delvis på kommunens politik. Men att 

undersöka vad som styr de egenbosattas val av bosättningskommuner fordrar en helt annan typ av 

undersökning, då de i mycket mindre utsträckning är direkt underställda den politiska viljan att ta 

emot nyanlända i en kommun. Därför kommer den här undersökningen fokusera på att analysera 

mottagandet av nyanlända som anvisas till kommunen. Som ett undantag från detta kommer 

egenbosatta diskuteras i avsnittet som behandlar överenskommelsens betydelse för mottagandet. 

 

                                                
64 Om den nyanlända önskar anvisas till en kommun, men ingen plats går att uppbåda blir hen kvar i den kommun där 
hen bott under asylprocessen. Detta sker i ökande utsträckning.  
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 6.3 Avgränsning: Ensamkommande flyktingbarn 
 

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn skiljer sig på flera sätt från mottagandet av vuxna 

nyanlända och barn som inte kommer ensamma. För kommunerna innebär mottagandet en något 

annorlunda process då ensamkommande barn placeras antingen på HVB-hem eller i ett familjehem. 

Den här typen av mottagande tar andra resurser i anspråk, till exempel skolplatser. Sedan den första 

januari 2014 har Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande barn även till kommuner 

som inte har någon överenskommelse om mottagande65. Av dessa anledningar skiljer sig 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn analytiskt ifrån mottagandet av övriga nyanlända och 

kommer därför inte ägnas någon särskild uppmärksamhet.  

 

7. Bakgrund 
 
7.1 Invandring och flyktingmottagande I Sverige – en historik 
 

Efterkrigstidens invandring till Sverige började på allvar under 1950- och 1960-talens 

arbetskraftsinvandring. Den inhemska industrin blomstrade och arbetskraft hämtades i början främst 

från de nordiska länderna, men senare också från Syd- och Östeuropa. Mot slutet av 1960-talet 

infördes hårdare invandringslagar, vilket fick arbetskraftsinvandringen att minska i omfattning. 

Parallellt med denna utveckling blev antalet asylsökande fler, vilket höll nivåerna av invandring på 

en jämn nivå. Tillströmningen av flyktingar höll i sig in på 1970-talet och skapade ett ökat politiskt 

intresse för frågan. Man började se ett behov av översyn av invandringspolitiken och av de dittills 

relativt svaga institutioner som funnits för mottagande och integration66. Efter en flera år lång 

utredning antogs en ny svensk invandringspolitik av en enig riksdag 1975. Man ämnade från och 

med nu erbjuda invandrare ett deltagande i det svenska samhället på lika villkor som 

majoritetsbefolkningen67. Trots den ändrade karaktären på mottagandet fortsatte invandrarfrågor att 

sortera under Arbetsmarknadsstyrelsen fram till 1985, då myndigheten genomförde en 

omorganisering vars resultat blev grunden till det system för flyktingmottagande vi har idag. 

Huvudansvaret för flyktingmottagandet övergick till Statens invandrarverk som sedermera kom att 

bli Migrationsverket.  

 

Flyktingmottagande skulle från 1985 organiseras genom avtal mellan Statens invandrarverk och 

enskilda kommuner, vars uppgift var att ordna med samhällsservice, integration och jobb. Staten 

                                                
65 Arbetsmarknadsdepartementet 2015, s. 15. 
66 Kadhim 2000. s. 13 -15.  
67 Arnstberg 2008, s. 14. 



 

  20 

stod fortsatt för det ekonomiska ansvaret. Till följd av det ökade antalet flyktingar under andra 

halvan av 1980-talet slöts avtal med nästan alla landets kommuner. Den så kallade ”Hela Sverige-

strategin” tillämpades för att stävja koncentrationen av flyktingar som uppstod i storstäderna. 

Kommunerna fick i större delen av landet en central roll i det svenska flyktingmottagandet68. En 

betydande förändring för systemets utformning var införandet av det så kallade EBO-systemet 

1994. Det ger den som söker asyl och sedermera mottas i en kommun rätten att på egen hand ordna 

sitt boende, vilket har gjort att tilldelningen av nyanlända delvis hamnat utanför politikens 

kontroll69.  Alltsedan den tillfälligt åtstramade flyktingpolitiken i decennieskiftet 1989-1990 har 

invandringen till Sverige präglats av flykting- och anhöriginvandring. Det politiska läget i 

omvärlden har spelat stor roll för varifrån och hur många människor som sökt asyl. 1990-talets krig 

på Balkan ledde till en kraftig ökning av asylsökande till Sverige. Därefter har situationerna i 

Afghanistan, Irak, på Afrikas horn och i Syrien kraftigt påverkat tillströmningen av asylsökande till 

Sverige. Antalet kommuner i Sverige som har avtal om mottagande har ökat. Från att ha varit cirka 

140 som initialt deltog i ”Hela Sverige-strategin” var det 278 av 290 kommuner som för 2015 hade 

avtal med Länsstyrelsen.70 

 

 

7.2 Flyktingmottagandets organisering i Sverige 
 
Flyktingmottagandet i Sverige organiseras huvudsakligen av Migrationsverket i samverkan med 

Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Den som kommer till Sverige från ett annat 

land för att den behöver skydd kan ansöka om asyl på Migrationsverket eller vid landets gränser71. 

Om Migrationsverket efter utredning finner att en asylsökande har giltiga asylskäl, beviljas hen 

permanent uppehållstillstånd i Sverige72. Detta medger rätten att utan tidsbegränsning bosätta sig i 

Sverige73. När man får uppehållstillstånd går man från att vara asylsökande till att bli nyanländ. När 

man på egen hand bosätter sig i eller anvisas en mottagandekommun blir man alltså 

kommunmottagen (se ytterligare definitioner i avsnitt ovan). 

 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen fastställer Migrationsverket för varje län 

en fördelning av mottagandet av nyanlända, ett så kallat länstal. Länstalet bygger på det nationella 

behovet av mottagande och ska beakta situationen på arbetsmarknaden i respektive län. Länstalet 

                                                
68 Kadhim 2000, s. 20 ff. 
69 Qvist 2008. s. 23. 
70 Migrationsverket, överenskommelser om mottagande s.1 
71 Migrationsverket, Fakta om att söka asyl.  
72 Detta avser tiden innan införandet av tillfälliga uppehållstillstånd som skedde senhösten 2015. 
73 Arnstberg 2008, s. 28. 
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består av två delar. Den ena delen omfattar de nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och blir 

anvisade boende i länets kommuner. Den andra delen är de nyanlända som på egen hand har ordnat 

boende i någon av länets kommuner. Var den senare kategorin väljer att bosätta sig har 

myndigheterna i princip inget inflytande över. Därför kan denna del av länstalen bara uppskattas 

baserat på hur det sett ut tidigare år i länet och respektive kommun.74 Mellan 2010 och 2014 var det 

i genomsnitt 30 procent av de nyanlända som blev anvisade en mottagandekommun och 70 procent 

som valde att på egen hand bosätta sig i en kommun75. 

 

När länstalet fastställts är det länsstyrelsens uppgift att förhandla med kommunerna om hur många 

nyanlända de vill ta emot under en given tidsperiod. Överenskommelserna är frivilliga och 

kommunerna väljer själva hur många nyanlända de vill ta emot76. Alla kommuner har inte en 

överenskommelse som anger ett antal. Överenskommelserna kan också ange ett intervall, en andel 

av det nationella mottagandet eller något annat. I avtalet regleras också om det ska gälla anvisade 

nyanlända, egenbosatta nyanlända eller både och77.  Separata avtal tecknas med Migrationsverket 

för ensamkommande flyktingbarn78. Länsstyrelsens uppgift begränsar sig således till att fördela det 

antal nyanlända som ska tas emot i länet över dess kommuner.  

 

Själva mottagandet står i huvudsak kommunen för. För de nyanlända som anvisas genom 

arbetsförmedlingen är kommunen skyldig att ordna med bostad. För alla nyanlända ingår i 

kommunens del av mottagandet SFI, vuxen-utbildning, skola, förskola barnomsorg och andra 

insatser för barn och ungdomar.79 För mottagandet har kommunen rätt till statlig ersättning. Vissa 

ersättningar erhålls för varje mottagen nyanländ, andra är villkorade. Ersättning utgår även för 

upprättandet av ett avtal oavsett hur omfattande det faktiska mottagandet blir.80 Dessutom har 

kommuner rätt till en prestationsbaserad ersättning som beror på hur kommunens mottagande ser ut 

jämfört med medianen i riket81, en slags premie för att belöna kommuner som tar emot ett stort antal 

i förhållande till sin befolkning. 

 
 
 

                                                
74 Länsstyrelsen i Jönköping, Länstal och överenskommelser om mottagning av nyanlända. 12-10. 
75 Migrationsverket, hänvisning i Arbetsmarknadsdepartementet 2015, s. 35 
76 Arbetsmarknadsdepartementet 2015, s. 13. 
77 Migrationsverket, Överenskommelser om kommunalt flyktingmottagande 2007-2012, s.1. 
78 Migrationsverket, Personer med uppehållstillstånd. 
79 Migrationsverket, Olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd.  
80 Migrationsverket, Statligt ersättning till kommuner för personer med uppehållstillstånd. 
81 Arbetsmarknadsdepartementet 2015, s.21-22. 
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8. Resultat  av undersökningen 
 
 
Nedan återges hur de intervjuade ser på kommunen i allmänhet, men med fokus på för 

undersökningen relevanta aspekter av hur kommunen fungerar. Syftet med denna redogörelse är att 

kunna relatera ståndpunkter och åsikter i frågan om mottagande till bilden som finns av kommunen 

i allmänhet och på vissa områden av särskilt intresse. 

 

Resultaten av intervjustudien redogörs för i avsnitt uppdelade efter område. Först redogörs i 8.1 för 

intervjupersonernas bild av kommunen, vilket kan kopplas till synen på kommunens identitet. 

Därefter redogörs i 8.2 för upplevda motiv till mottagande, vilka är av central betydelse för 

undersökningen: de ger en bild av hur de intervjuade ser på den kalkyl som refereras till i rational 

choice-teori och kan visa på eventuellt stigberoende. Motiven är uppdelade i underrubrikerna 

arbetskraft, befolkningsutveckling, ekonomiska motiv, erfarenheter av tidigare mottagande, 

kommuninvånarnas opinion samt ideologiska motiv.  
 

8.1 Bilden av kommunen 
 

Överlag kan bilden som de intervjuade har av sin kommun beskrivas som positiv. De intervjuade är 

överens om att de flesta lever väl i kommunen. ”En liten, fantastisk kommun” säger 

oppositionsrådet Markus Kauppinen (S)82. Det finns en märkbar stolthet över Gnosjöandan och vad 

den har åstadkommit. Man beskriver det som att kommunen präglas av möjligheter och 

problemlösning. Invånarna i kommunen ses som flitiga och företagsamma. Det finns en tacksamhet 

mot företagen för det de gör och gjort för kommunen genom historien. Socialutskottets ordförande 

Stefan Lundell (KD) är en av dem som ger uttryck för detta. 

 

I dagsläget är det tack vare företagen som vi trots allt har en bra konjunktur. Det är ju 

högtryck just nu. Och tack vare dem har vi klarat oss relativt bra.83 
 

Även om arbetslösheten på senare år också hittat till Gnosjö, anser man att företagen ofta bidragit 

till att stävja lågkonjunkturer. Med insyn i sociala frågor får Lundell också se baksidan av 

Gnosjöandan. Han nämner stora kontraster mellan dem som har det bra och dem som har det 

mindre bra ställt som en sådan. Trots den relativt höga medianinkomsten verkar det finnas vissa 

problem med kommunens ekonomi. Det nämns av flera intervjuade och verkar vara ett betydande 

                                                
82 Intervju med Markus Kauppinnen 2015-12-04 
83 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
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bekymmer för kommunen. Socialutskottets ordförande menar att det  främst beror på att 

socialförvaltningen har gått med underskott, vilket också uttrycks av Sverigedemokraternas 

ledamot, Eric Westroth. Kommunens socialförvaltning ansvarar främst för flyktingmottagande, 

hemtjänst och hemsjukvård84.  

 

Befolkningsutvecklingen är en annan fråga som flera av de intervjuade nämner. 

Befolkningsutvecklingen var positiv fram till omkring år 2000. Därefter tappade kommunen drygt 

700 invånare under de följande tio åren, men sedan 2012 har invånarantalet åter ökat med cirka 150 

personer85. Kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson (M) har en bild av vad som påverkar 

befolkningsutvecklingen. 

 

Många flyttar för studier och kommer inte tillbaka. Det har varit svårt med boende, inga 

lägenheter är tomma. Det byggs alldeles för lite, många vågar inte bygga i sådana här 

småkommuner. Man är rädd att inte få tillbaka sina pengar när man bygger. Det är ett 

stort bekymmer.86 

 

Stefan Lundell (KD) tror att många av dem som pendlar in för att jobba från grannkommunerna 

skulle kunna tänka sig att flytta till kommunen om det var lättare att hitta bostad. Detta tror han 

skulle vara positivt för kommunens ekonomi, då skatteintäkterna skulle öka.87 

 

Politiken i kommunen tycks enligt intervjupersonerna ha präglats av en stark samarbetskultur. 

Elementen av samarbete i Gnosjöandan verkar till stor del gälla även politiken. Markus Kauppinen 

(S) beskriver det i följande ordalag: 

 

Alla oavsett partifärg vill kommunens väl. Men man har olika ingångar till hur man ska 

göra det. Om man tittar på mängden ärenden som vi hanterar i kommunstyrelsen, så är vi 

överens i 90 procent av fallen.88 

 

Även Eric Westroth (SD) ger uttryck att för ett ganska gott politiskt klimat råder i kommunen. I 

frågor som inte rör flyktingmottagande behandlas Sverigedemokraterna enligt honom som vilket 

parti som helst89. Det framgår dock att man inom politiken har upplevt vissa omvälvningar under 

                                                
84 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
85 SCB, Utrikes födda efter region och år. Statistikdatabasen. 
86 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15 
87 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
88 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04 
89 Intervju med Eric Westroth 2015-12-04 
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den senaste tiden i kommunen. Den långvariga borgerliga hegemonin bröts i samband med valet 

2014, då man förlorade sin majoritet. Ordföranden för kommunstyrelsen, Arne Ottosson (M) anser 

att det tidigare mycket goda klimatet mellan de borgerliga partierna och oppositionen de senaste 

åren har förändrats.  

 

Det har varit sämre de sista två åren. Efter sommaren här fattade man [oppositionen] att 

man inte kan hålla på att kivas om vi ska få skutan på rätt köl. Det har varit mycket nytt, 

oerfaret folk som har kommit in. Men vi tror att det har stabiliserat sig.90  

 

Oppositionsrådet Markus Kauppinen (S) beskriver det som att man under den förra mandatperioden 

”gick ifrån Gnosjöandan med samförstånd och körde mer konflikt i vissa sakfrågor”91. Han 

upplever det som att den ökade konfliktlinjen bidrog till Socialdemokraternas ökade röstsiffror i 

valet92. Både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna upplever att de nu måste vara bättre 

på samsyn för att kommunen ska vara effektiv och för att de ska komma åt de ekonomiska 

problemen. Att Sverigedemokraterna numera har 5 av 35 mandat gör att det krävs bättre beredning 

av ärenden för att vara säker på att få igenom sin politik, berättar Stefan Lundell (KD) 

 

8.2 Upplevda motiv till mottagande 
 
I detta avsnitt presenteras de motiv för mottagande av nyanlända som undersökningen funnit hos de 

intervjuade. Överenskommelsen mellan kommunen och staten utgör inte i sig ett motiv till 

mottagande, speciellt inte i ett ursprungsläge där man inte har någon överenskommelse. Men dess 

utformning tycks spela roll för mottagandet, varför det är motiverat att ta upp den effekt det kan 

tänkas ha. 

 

Arbetskraft 

Historiskt sett har det funnits ett stort behov av arbetskraft från industrins sida. Politikerna har där 

upplevt att det varit deras uppgift att förse kommunen med människor som kan arbeta i industrin93. 

På senare tid har industrin blivit betydligt mer avancerad och kräver snarare speciella kompetenser 

än mycket arbetskraft. ”De enkla jobben finns knappt längre”, menar kommunstyrelsens ordförande 

Arne Ottosson (M)94. Behovet av kompetens nämns också som ett incitament för mottagandet. Det 

                                                
90 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-04 
91 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04 
92 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04 
93 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15 
94 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15 
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är dock inte bara industrin som behöver arbetskraft, utan även skolan nämns som en sektor med det 

behovet. Detta upplevs delvis bero på de nya behov som uppstått genom mottagandet95. 

 

Befolkningsutveckling 

Det ses som önskvärt och angeläget för kommunen att ha en växande befolkning. Markus 

Kauppinen (S) menar att ”en positiv spiral” skapas av en växande befolkning. Han menar att 

Sverige totalt sett inte klarar av att växa med egen kraft96.  

Mottagandet ses som ett sätt att styra befolkningsutvecklingen åt rätt håll. Socialutskottets 

ordförande Stefan Lundell (KD): 

 

Det är många som pendlar hit från Skillingaryd och Vaggeryd. Om vi kunde få dem att bo 

här skulle det vara bättre. Och få ungdomar att stanna. Man kan säga att på grund av 

flyktingmottagandet har vi ändå ökat de senaste åren, men inte med så mycket som det vi 

skulle vilja.97.  
 

 

Ledamoten Eric Westroth (SD) håller med om det önskvärda i att växa, men har en delvis 

annan syn på det: 

 

Det är ju alltid positivt att ha en befolkningsutveckling. Men om man inte organiskt kan 

växa utan det sker genom ett konstant tillflöde av folk tror jag inte det är odelat positivt 

med befolkningsutveckling. Det måste finnas en balans mellan förvärvsarbetare och de 

som inte förvärvsarbetar.98 

 

 

Ekonomiska motiv 

Det råder olika uppfattningar om de ekonomiska motiven för att ta emot nyanlända. Synen på den 

statliga ersättningen skiljer sig åt. Ordförande Arne Ottosson (M) menar till exempel att det på kort 

sikt innebär en ekonomisk börda att ha ett mottagande, men att detta på sikt övervägs av att 

befolkningen ökar och människor så småningom kommer i arbete 99. Oppositionsrådet Markus 

Kauppinen (S) delar denna bild,  med tillägget att kommunen som organisation inte får mer pengar 

                                                
95 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04 
96 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-03 
97 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
98 Intevju med Eric Westroth 2015-12-04 
99 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15 
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av mottagandet, utan att vinsten ligger i effekter på demografin100. Ersättningen beskrivs som 

nödvändig101, vilket här tolkas som att den utgör en förutsättning men inte genererar några 

överskott. Socialutskottets ordförande, Stefan Lundell (KD), lägger till att han ”önskar att det var en 

helt annan nivå” på ersättningen102. Det blir enligt Lundell en stor ekonomisk börda på kort sikt 

eftersom socialförvaltning och skola blir pressade och man också måste bygga mer bostäder103. 

Sverigedemokraternas ledamot Eric Westroth upplever att det efter humanitära skäl är ersättningen 

från staten som är motivet till att ta emot. Han tror att de flesta kommunpolitiker upplever 

ersättningen som attraktiv, vilket han tror är anledningen till att många kommuner utökar sina 

avtal104. 

 

 

Erfarenheter av tidigare mottagande 

Som redan nämnts har Gnosjö en lång historia av mottagande och de intervjuade upplever att detta 

kan ha spelat roll för hur man ser på mottagandet idag. Den bild som finns av det historiska 

mottagandet hos de styrande politikerna tycks huvudsakligen vara positiv. 

Stefan Lundell, socialutskottets ordförande (KD): 

 

 Om man tittar på båtflyktingarna [de sinovietnamesiska invandrarna] och Balkan så 

fungerade det bra. […] Så tror jag huvudfåran resonerar idag. Det kanske kostar idag, 

men det är nog bra för Gnosjö att vi får hit folk som kan vara med och bidra, man har haft 

en positiv erfarenhet.105  

 

 Arne Ottosson (M), kommunstyrelsens ordförande, uttrycker sig i liknande ordalag: 

 

Vi har haft ett stort inflöde och kommunen hade inte varit där den är idag om vi inte haft 

invandring. De har varit till stor nytta för oss.106 

 

Ottosson menar vidare att den goda integrationen och ryktet om den är en bidragande orsak till att 

det kommer många nyanlända som själva bosätter sig i kommunen107. Integrationen har fungerat bra 

och samarbeten mellan kommun och industri för snabbt inträde på arbetsmarknaden har 

                                                
100 Intervju med Markus Kauppinnen 2015-12-04 
101 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04 
102 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
103 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
104 Intervju med Eric Westrotj 2015-12-04 
105 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
106 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15 
107 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15 
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formaliserats108. Den kulturella integrationen har inte alltid gått lika bra. Stefan Lundell (KD) menar 

att vissa grupper av nyanlända som kommit för länge sedan fortfarande har mycket bristfälliga 

kunskaper i svenska109. Detta verkar dock ses som ett mindre problem eftersom även dessa grupper 

i stor utsträckning förvärvsarbetar. 

 

Ideologiska motiv 

Ideologiska motiv tas upp av det socialdemokratiska oppositionsrådet, Markus Kauppinen (S). Han 

menar att mottagandet överensstämmer med den socialdemokratiska ideologin. Han menar att 

motivet för mottagandet ska vara moraliskt ansvar110. Trots den relativa samsyn som råder 

blottläggs vissa ideologiska skillnader mellan höger och vänster när den tvingande lagstiftningen 

om mottagande som förutses för 2016 kommer på tal. Kauppinen ser på förslaget såhär: 

 

Fullt rimligt. Alla har sina olika förutsättningar, men vi ska dela på det här ansvaret. Man 

ska inte kunna köpa sig fri. Eftersom man har hållit på som man har gjort, där inte alla 

kommuner tagit sitt ansvar. Om vi skriver ett avtal på mindre än vårt länstal så skickar vi ju 

överskottet till en annan kommun. Det är väldigt få kommuner som har skrivit på sina 

länstal.111 
 

Företrädarna för Moderaterna och Kristdemokraterna tycker inte det är oproblematiskt att staten 

tvingar kommunerna till mottagande. Kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson (M): 

 

På ett sätt tycker jag att det är bra att alla hjälps åt, men jag är emot att man ska bli 

tvingad. Som läget är så måste man ju titta på om det finns lägenheter och man kan ta 

emot dem. Det skapar ju en enorm frustration, om vi nu får många hit och inte kan skaka 

fram lägenheter. Så man är lite tvådelad där.112 
 

Sverigedemokraterna nämner solidaritet med andra kommuner som ett skäl till varför de tror att 

andra partiers politiker är positivt inställda till mottagande i kommunen113. 

 

Kommuninvånarnas opinion 

Det finns olika bilder av hur kommuninvånarnas opinion kring flyktingfrågor ser ut. Den 

                                                
108 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-04 
109 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
110 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04 
111 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04 
112 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15 
113 Intervju med Eric Westroth 2015-12-04 
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beskrivs som i grunden positiv av kommunstyrelsens presidium. Alla är överens om att det finns 

dem som är kritiska mot ett mer omfattande mottagande. Sverigedemokraternas 

ledamot Eric Westroth beskriver den opinion han företräder: 

 

Jag tror det kommer bli problem att klara välfärden, så att säga. Det är många som är 

oroliga av dem som röstar på oss. Det är deras frågor vi är skyldiga att lyfta när vi gör 

motyrkanden och ifrågasätter den förda politiken.114 

 

Specifikt nämner han sjukersättningar och pensioner som områden för oro115. 

Sverigedemokraternas framgång uppfattas både av honom och av oppositionsrådet, Markus 

Kauppinen (S), som ett uttryck för en växande kritik mot politiken de senaste åren. Den senare 

upplever det ökade stödet för Sverigedemokraterna huvudsakligen som ett missnöjesröstande. 

Han menar att det funnits en brist på tydlighet i politiken kring flyktingfrågor, alltmedan de 

styrande partierna i kommunen  betett sig som om de vore ohotade på sina poster116. De äldre 

framställs som en grupp med starka åsikter som upplever att deras intressen ställs emot 

mottagandet av nyanlända: 

 

Det är mycket äldrefrågor som försvaras. Vi stängde en avdelning av äldreboendet för 

att den inte bar sig ekonomiskt. Sedan när det blev aktuellt med ensamkommande, 

tänkte vi att vi kan sätta de åtta vi har där. Men, det blev en ganska massiv reaktion på 

detta.117 

 

I kontrast till de äldres skepsis mot mottagandet finner man inställningen hos kyrkorna på orten. 

Dessa upplevs som positiva till flyktingmottagande och bidrar till den sociala integrationen, enligt 

Westroth (SD)118. Kristdemokraten Stefan Lundell berättar: 

 

Man är väl inställd och vill hjälpa till. Man är van att ge kläder, åka till olika länder och 

stötta och allt sånt. Vi har till exempel second hand-butiken här som gör ett fantastiskt 

jobb i Lettland. Varje församling och kyrka har sin hjälporganisation. Man är van vid att 

hjälpa. Där tror jag man har en större positiv inställning till flyktingsituationen.119 

 

Stefan Lundell (KD) upplever också företagarna som positivt inställda till 

                                                
114 Intervju med Eric Westroth 2015-12-04 
115 Intervju med Eric Westroth 2015-12-04 
116 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04. 
117 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
118 Intervju med Eric Westroth 2015-12-04. 
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mottagande. De är kommunen behjälpliga med att delta i integrationsprogram för 

nyanlända. 

 

 Man [företagarna] är snarast positiva till flyktingar. Jag känner många företagare. De gör 

mycket i skymundan och vill inte brösta upp sig. Men de har ställt upp också för vanliga 

svenskar som haft det svårt på olika sätt, de är väl inställda till att hjälpa och stötta.120 

 

Överenskommelsen mellan Länsstyrelse och kommun 
De intervjuade ger tillsammans en mångfacetterad bild av hur man ser på avtalet med 

Länsstyrelsen. Å ena sidan upplever man att Länsstyrelsen lyssnat och tagit hänsyn till läget i 

kommunen. Faktorer som arbetslöshet, tillgängliga bostäder, kommunikationer och tidigare 

mottagande har beaktats när fördelningstalet för kommunen ska bestämmas. Även om Länsstyrelsen 

redan har ett fördelningstal som de vet måste ut i kommunerna under året, så upplevs det inte 

enhälligt som att de för den skull har initiativet och överhanden i förhandlingarna. 

Kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson (M) framhåller att parterna brukar vara relativt 

överens. I förhandlingarna om 2014 års överenskommelse ville Länsstyrelsen gärna se att 

kommunen skrev på för ytterligare fem nyanlända, men det motsatte man sig från kommunens 

sida121. 

 

Överenskommelsens roll och funktion är som vi sett inte helt enkel att fastställa. Å ena sidan ser 

man inga hinder för att teoretiskt sett teckna ett avtal som omfattar betydligt färre eller inga 

nyanlända alls. Samtidigt har man klart för sig att det skulle ha marginell effekt på det faktiska 

mottagandets omfattning. Socialutskottets ordförande Stefan Lundell (KD) uttrycker det såhär: ”Då 

skulle de [Länsstyrelsen] säga såhär; skriv ni avtal på tre, så skickar vi trettio ändå.”122 Kommunen 

är väl medveten om de incitament för att ta emot fler nyanlända som är inbyggda i systemet: 

 

Ja, skulle man säga att man skriver på 3, då vet vi ju att vi har full ersättning från 

Migrationsverket, men de över som kommer - säg 15 till - får man inte full ersättning för. 

Tar man emot de man har avtalat så finns schabloner som ger lite extra. Detta ges inte för 

oavtalade mottagna. […] Skriver vi ett lite mer omfattande avtal är vi säkra på att få full 

ersättning för alla som kommer.123 

 

Det senare verkar ha gett upphov till viss konflikt inom vad som med undantag för 

                                                
120 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
121 Intervju med Arne Ottosson 2015-12-15 
122 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
123 Intervju med Stefan Lundell 2014-12-03 
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Sverigedemokraterna annars tycks vara ett politikområde där det råder konsensus i kommunen. Det 

finns således de som tycker att man baserat på hur systemet med ersättning är utformat och givet 

den migrationssituation som nu råder i riket, borde skriva upp antalet mottagna inom ramen för 

avtalet. Markus Kauppinen (S) berättar att han pläderat för detta i kommunstyrelsen. Han menar att 

man troligtvis kommer få ta emot fler kommande år vare sig man vill eller inte och att det därför är 

bättre att planera för ett mer omfattande mottagande124.  

 

9. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras de resultat som presenterats ovan. Först diskuteras 

mottagandet utifrån utifrån två perspektiv: kommunens intressen som en organisation och därefter 

de intressen som finns hos olika aktörer inom kommunen. Därefter analyseras mottagandet utifrån 

kommunens identitet och erfarenheter. 

 

 

9.1 Analys av mottagandet utifrån kommunens intressen 
 
 
Gemensamma kommunala intressen 
 
I vilken utsträckning kan man säga att kommunen i mottagandet agerar i enlighet med teorin om 

rational choice och genom mottagandet av nyanlända söker maximera sin nytta? Undersökningens 

resultat visar att det finns ett antal intressen som alla intervjuade politiker tycks sträva efter att 

tillgodose. Positiv befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt framträder som viktiga och 

övergripande mål för alla intervjuade. Utifrån dessa mål kan man betrakta mottagandet som ett 

potentiellt medel för att uppnå målen. Man kan enligt rational choice-teorin förvänta sig att 

kommunen väger de kostnader det innebär att ha mottagande av nyanlända mot den nytta som detta 

kan generera.  

 

Förändrat förhållande mellan kostnader och nytta 

Resultaten indikerar att balansen i förhållandet mellan nytta och kostnader av mottagandet har 

förändrats under senare år. Den långsiktiga nyttan kommunen kan erhålla genom mottagandet beror 

framförallt på hur bra integrationen på arbetsmarknaden lyckas. Sedan 2008 har kommunen gått 

från att knappt ha någon arbetslöshet alls till att hamna mycket nära genomsnittet för riket. Jobben i 

industrin har blivit mer avancerade och färre i takt med den teknologiska utvecklingen. Det 

                                                
124 Intervju med Markus Kauppinen 2015-12-04 
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numerära behovet av arbetskraft har alltså minskat. Det innebär att man även vid ett oförändrat 

mottagande tidigare kommit till en punkt där industrins behov skulle varit tillgodosett.  

Av de intervjuades syn på kommunen framgår dock att det går bra för industrin i Gnosjö, vilket 

även i en mindre arbetsintensiv industri skulle kunna innebära fler arbetstillfällen på sikt. 

 

Mottagandet har å andra sidan inte varit oförändrat. Parallellt med den senaste tidens utvecklingen i 

industrin har mottagandet ökat. Om man historiskt sett lyckats hitta jobb åt merparten av de 

nyanlända inom några år, så ska de givet de senaste årens situation konkurrera med fler nyanlända -

och andra arbetssökande -  om färre jobb. För kommunen innebär detta en förändring av de 

ekonomiska incitamenten för mottagande av nyanlända. Tidigare hade man ett mindre mottagande 

av människor som relativt snabbt kom i arbete i en industri som behövde dem för att upprätthålla 

önskad produktion och tillväxt. Under senare tid kommer istället ett större antal personer till 

kommunen vars industri efterfrågar en mindre mängd, mer kvalificerad arbetskraft. Detta ökar 

risken för att en större andel av kommunens invånare inte bidrar med skattepengar eller blir 

beroende av kommunen för sin försörjning. I den sammanvägning som kommunen torde göra 

innebär detta att det egna ekonomiska intresset för att ta emot nyanlända minskat, alternativt nu är 

förknippat med större ekonomisk risk, eftersom en större andel av befolkningen som inte 

förvärvsarbetar kan bli en ekonomisk kostnad för kommunen. 

 

De intervjuade beskriver mottagandet som kostsamt på kort sikt, men lönsamt på längre sikt  

förutsatt att arbetsmarknadsintegrationen lyckas125. På grund av de senaste årens ökade mottagande 

har de kommunala resurser som är förutsättningen för ett fungerande mottagande utsatts för en ökad 

belastning. Detta gäller främst skolan och socialtjänsten126. Bostadssituationen har också förändrats 

av det höga mottagandet. Tidigare fanns det tillgång till lägenheter och mottagandet kompenserade 

till viss del för den inhemska utflyttningen. Det fanns inget kännbart behov av att bygga nya 

bostäder. Det behovet har nu uppstått och skulle innebära ytterligare kortsiktiga kostnader för att 

hantera mottagandet127. Den nuvarande bristsituationen på bostadsmarknaden upplevs utgöra ett 

stort hinder för fortsatt mottagande genom anvisning och det upplevs som osannolikt att den 

förändras om inte kommunen bygger nya bostäder128.  

 

                                                
125 Intervju med Stefan Lundell 2015-12-03 
126 Ibid 
127 Ibid 
128 Intervju med Arne Ottosson 2015-1-15 
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Sammantaget visar detta att det på längre sikt finns viktiga långsiktiga ekonomiska motiv bakom 

flyktingmottagandet. Dessa skiljer sig dock väsentligt från den typ av kommunfinansiella motiv 

som exempelvis regeringens flyktingsamordnare identifierat som ”en överlevnadsfråga” 129 för 

glesbygdskommuner. Även om politikerna understryker att man inte skulle klara sig utan 

mottagande i kommunen och man i perioder haft problem med befolkningsutvecklingen finns där 

en framgångsrik industri som motor i en relativt välmående kommun. I Gnosjös fall handlar det om 

att långsiktigt hålla igång kommunen och dess ekonomi som baserar sig på att det går bra för 

industrin. Detta har förutsatt att det funnits en viss befolkningsökning. Kortsiktigt utgör 

mottagandet en kostnad för kommunen. Denna kostnad är dock inte större än att kommunen 

accepterar den, för den långsiktiga nyttan. 

 

Olika syn på nytta och kostnad på kort sikt 

Vidare visar undersökningen att det finns olika bilder av de kortsiktiga kostnaderna för 

mottagandet, där Sverigedemokraternas ledamot menar att den styrande koalitionen ser på 

ersättningen som en nettovinst. Denna bild tillbakavisas av representanterna för den styrande 

koalitionen som menar att mottagandet på kort sikt innebär merkostnader, men en vinst på längre 

sikt. Man kan då fråga sig hur det egentligen förhåller sig. Det är en vansklig uppgift att försöka 

sammanväga kort- och långsiktiga kostnader och vinster, men ett visst resonemang kan föras. 

Mottagandet innebär ökade kostnader för socialförvaltning, skola med mera som ersättningen är 

tänkt att täcka. Det verkar kommunstyrelsens ledning inte anse att den gör. Men förutsatt att de har 

valet att ta emot eller inte ta emot flyktingar, borde man inte ta emot flyktingar om man ansåg att 

det totalt sett var en förlustaffär. Det lämnar två alternativ till hur man upplever den statliga 

ersättningen. Antingen som en förlust på kort sikt som vägs upp av en långsiktig vinst. Eller som en 

vinst både på kort och lång sikt. Undersökningen pekar mot det förra. 

 

Vad gäller bostadsbyggande som en ökad kostnad förknippat med mottagandet, så är det en kostnad 

som rimligtvis uppstår nästan oavsett hur en kommun försöker öka sin befolkning. Trots detta 

upplevs bostadsbristen i nuläget som den främsta begränsande faktorn för mottagandet, och en extra 

kortsiktig utgift för det. 

 

 

 

 

                                                
129 Regeringskansliet 2014, s.6. 
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Vinster/ kostnader (långsiktiga) Beroende av 

Befolkningsutvekling 
Ekonomisk utveckling 

Efterfrågan på arbetskraft 
Efterfrågan på kompetens 
Arbetsmarknadsintegration 

Vinster/kostnader (kortsiktiga) Beroende av 

Utgifter i socialförvaltningen 
Utbildningskostnader 
Bostadsbyggande 

Ersättningens omfattning 

Nyttan av befolkningsutveckling och den ekonomiska tillväxten storlek bestäms till stor del av arbetsmarknadens 
förutsättningar och graden av integration. Det kortsiktiga nettoresultatet av mottagande bestäms av ersättningens 
storlek i förhållande till de kortsiktiga utgifterna.  

 

 

Aktörers olika intressen inom kommunen 

Hittills har jag diskuterat de intressen som i princip är gemensamma för kommunen som enhet; 

positiv befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt. Men utformningen av kommunens politik är 

också produkten av motstridiga intressen och ideologier, vilka innebär olika intressen och vägar att 

försöka förverkliga dem. Enligt den applicerade teorin är kommunens politiker främst ute efter att 

väljas om och behålla makten. Därför ”säljer” de den politik de tror att väljarna vill ha mot deras 

röster. Undersökningen har visat att flyktingfrågan präglas av stor samsyn mellan alla partier med 

undantag för Sverigedemokraterna som förordar ett avsevärt mindre omfattande mottagande i 

kommunen. Lidén och Nyhléns forskning visar att det statistiskt sett finns ett samband mellan 

Sverigedemokraternas vågmästarställning i kommunfullmäktige och ett mindre avtalat antal 

nyanlända. Att Sverigedemokraternas stöd bland väljarna i kommunen vuxit de senaste åren har inte 

enligt vad undersökningen funnit fått några effekter på mottagandet i Gnosjö. Man kan enligt 

rational choice-teorin förstå detta som att en majoritet av kommunens invånare stödjer de andra 

partiernas politik i tillräckligt stor utsträckning för att de ska bli omvalda. Så länge opinionen i 

kommunen är positiv till mottagandet finns det ingen anledning för dem att ändra på det. Att 

Sverigedemokraterna gick starkt framåt på bekostnad av de borgerliga partierna tycks dock oroa 

dem en aning. I en hårdragen rationell logik borde ett ökande stöd för Sverigedemokraterna ge den 

styrande koalitionen incitament att närma sig deras politik för att få behålla makten, förutsatt att 

mottagandepolitiken är av vikt för förändringen. Än upplevs inte Sverigedemokraterna som en 

utmanare av makten i kommunen, men att den borgerliga majoriteten är bruten är någonting 

historiskt för Gnosjö. Den samsyn i mottagandet av nyanlända som präglar övriga partier tycks av 

allt att döma intakt. 
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Opinionens roll för mottagandet 

Undersökningen indikerar att det finns vissa grupper i kommunen som företräder olika intressen 

och åsikter i fråga om mottagande av nyanlända. Enligt de intervjuade är både industrin och de 

religiösa samfunden positivt inställda till mottagandet av nyanlända. Dessa grupper tycks utgöra en 

för politikerna viktig del av opinionen. De äldre har nämnts som en grupp som upplever att 

mottagandet av nyanlända ibland går ut över deras välfärd, vilket gjort dem som grupp mer negativt 

inställda. Att Sverigedemokraterna har ett växande stöd kan rimligtvis tolkas som att det sker en 

förändring i opinionen kring mottagande av nyanlända, då detta är en av få centrala frågor för 

partiet i kommunen. Trots Sverigedemokraternas framgång och de missnöjesyttringar som 

förekommit ger de andra partiernas representanter inte intrycket av att analysera opinionen 

nämnvärt i sina beslut om mottagande. Intrycket som ges i undersökningen är att de trots den kritik 

som förekommer litar på en stadig majoritet av kommuninvånare som är positivt inställda till 

mottagandet. Som redan nämnts tycks företagare och religiösa samfund ingå i denna grupp. Utan att 

dessa gruppers roll för opinionen ägnats ytterligare uppmärksamhet tycks de vara inflytelserika i 

kommunen.  

 

 

Effekter av överenskommelsen på mottagandets omfattning 

Jämfört med för kommunen centrala värden som befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt har 

inte avtalet någon avgörande betydelse för incitamenten till att ta emot flyktingarna. I en situation 

där osäkerheten kring det totala antalet nyanlända som kan väntas komma till kommunen är 

betydande - vilket varit fallet de senaste åren - kan avtalets utformning ha viss inverkan på antalet 

avtalade mottagna och därigenom antalet anvisade som tas emot. Som undersökningen visar 

upplever kommunen begränsad kontroll över det totala mottagandets omfattning. Ett sätt för 

kommunen att stå bättre rustad för ett mer omfattande mottagande är då att utöka omfattningen av 

avtalet med Länsstyrelsen. Då är man säker på att få full ersättning för ett större antal nyanlända, 

men förlorar inget om antalet mottagna skulle bli mindre än väntat. Dessutom ger det utökade 

avtalet möjligheter att planera och organisera resurser för ett mer omfattande mottagande. 

Kommunen slipper bli överraskad om antalet mottagna blir större än väntat. Undersökningen visar 

här att det i likhet med de kommuner som Martin Qvist undersökt finns olika sätt att närma sig och 

använda avtalet. Det socialdemokratiska oppositionsrådet tycker att man ska använda systemets 

utformning till att planera och säkra maximala ekonomiska medel för den förestående ökning av 

mottagandet som verkar sannolik. Ordföranden för kommunstyrelsen tycks snarare ha inställningen 

att man nu kan använda avtalet för att signalera att mottagandesituationen blivit ansträngd i 
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kommunen, genom att inte ha ett positiv inställning till att utöka det. Det är svårt att avgöra om 

synen på avtalets roll och funktion har påverkat omfattningen av avtalet i det undersökta fallet. Det 

är dock inte otänkbart att att synen på avtalet generellt kan påverka en kommuns avtalade 

mottagande.  

 

 

9.2 Analys av mottagandet utifrån kommunens identitet och erfarenheter 
 
I detta avsnitt diskuteras hur tidigare identitet och tidigare erfarenheter av mottagande påverkar 

dagens inställning till mottagande i Gnosjö.  

 

Som undersökningen visat finns en positiv bild av det historiska mottagandet av nyanlända i Gnosjö 

kommun. Det som de intervjuade upplever som den första väsentliga vågen av nyanlända är de 

vietnameser av kinesiskt ursprung (sinovietnameser) som kom till Sverige från början av 1980-talet 

och en bit in på 90-talet. Det förekom sannolikt visst mottagande även innan dess, men de asiatiska 

s.k. båtflyktingarna tycks i det kollektiva och det ”politiska” minnet markera starten på mottagandet 

i Gnosjö. Under det tidiga nittiotalet kom den andra stora vågen av nyanlända som verkar leva kvar 

i minnet, den från Balkan. Det tycks vara dessa två upplevelser som lagt grunden för  en positiv syn 

på mottagandet i kommunen. Integrationen på arbetsmarknaden verkar vara central för att dessa ses 

som positiva erfarenheter. Eftersom arbetsmarknadsintegrationen verkar ha fungerat bra från ett 

tidigt stadium har detta uppmuntrat till att fortsätta på samma spår. 

 

För att försöka belysa den effekt som det historiska mottagandet av flyktingar haft kan man tänka 

sig ett kontrafaktiskt scenario som lett till att mottagandet i Gnosjö idag sett ut på ett annat sätt. 

Man kan exempelvis tänka sig att de nyanlända som kom tidigt inte hade kommit i arbete i så stor 

utsträckning som de gjorde. Då hade den positiva feedback-effekten av mottagande för industrin 

och kommunen varit mindre. Kommunen hade kunnat se sig om efter andra sätt att lösa 

arbetskraftsförsörjningen, t.ex. genom att försöka skapa inflyttning eller inpendling från 

grannkommuner Då hade istället politiska och ekonomiska resurser lagts på att öka 

attraktionskraften hos kommunen för att på annat sätt locka till sig kommuninvånare. Om detta 

alternativa scenario fungerat bra hade det skapat en positiv erfarenhet, främjat andra institutioner 

och ett annat agerande som byggt upp kompetens och vana kring det. De positiva erfarenheter som 

nu finns av mottagandet hade uteblivit. Opinionen i kommunen hade också kunnat se annorlunda ut 

i frågor om mottagande. 
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Den goda erfarenheten av den tidiga invandringen har således skapat en positiv inställning till 

fortsatt mottagande. Även om mottagandet under åren varierat och i perioder varit lågt har man 

oftast tagit emot nyanlända. Under flera år har man haft högre avtalade antal än vad man har tagit 

emot. Detta har berott på varierande antal som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Andelen 

utrikes födda ligger sedan länge på en jämförelsevis hög nivå, vilket inte tycks ha skapat några 

särskilda protester eller motsättningar i kommunen eller politiken. Med 2000-talets negativa 

befolkningsutveckling har mottagandet av nyanlända fått en ökad betydelse för att försöka motverka 

en befolkningsminskning.  
 

Mot bakgrund av teorierna om stigberoende kan man se det som att kommunens politiker, när de 

ska utforma politiken för mottagande, påverkas av den bana av händelser som det tidiga 

mottagandet har fört in kommunen på. Genom den effektiva integrationen i arbetslivet har det 

skapats positiva feedback-effekter av flyktingmottagandet. Industrin har försetts med den 

arbetskraft den behövt och detta har varit positivt för ekonomin. Kommunens företagare och 

industri som utgör en viktig intressegrupp för politiken, har visat sig positiva till mottagande. Detta 

har i sin tur skapat ett politiskt självförtroende och en politisk legitimitet för ett mer generöst 

mottagande. Gnosjö har bildat sig en identitet som en kommun där man tar emot nyanlända och 

andra inflyttande och där de framgångsrikt integreras på arbetsmarknaden. Den bilden har 

politikerna som en av sina utgångspunkter när de ska fatta nya beslut om mottagandets omfattning. 

Att byta bana från den där man framgångsrikt lyckas hantera för kommunen viktiga utmaningar 

genom mottagande av nyanlända skulle sannolikt vara förknippat med stora kostnader 

 

Det är tydligt att den småskaliga industrin på många sätt definierat kommunens identitet.  

Företagsamheten utgör kärnan i Gnosjöandan, som blivit bygdens starkaste varumärke.  

Gnosjöandan har blivit så förknippad med området att det är svårt att skilja den från kommunens 

identitet. På senare år är det inte bara flitet, företagsamheten och samarbetsandan som ingått i denna 

identitet. Det tycks även som om den goda integrationen blivit en del av de områden där man anses 

ha lyckats och som man stolt visar upp utåt. 

 

10. Slutsatser, generaliserbarhet och förslag till vidare forskning 
 

I den här uppsatsen har jag haft ambitionen att visa vilka faktorer som styr omfattningen av  

mottagandet av nyanlända i Gnosjö kommun. Undersökningen har tagit sin utgångspunkt i 
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kommunens intresse och erfarenhet. Dessa två aspekter har knutits till teorier om rational choice 

respektive stigberoende.  

 

Utifrån kommunens intressen kan man fastslå att det i grunden finns två långsiktiga mål som utgör 

centrala förklaringsfaktorer för mottagandet i kommunen. Det första är att förse den lokala industrin 

med arbetskraft. Det andra huvudsakliga målet knutet till kommunens intresse är upprätthållandet 

av en positiv befolkningstillväxt i kommunen. I syfte att uppnå dessa långsiktiga mål betalar 

kommunen det pris som det på kort sikt upplevs innebära att ta emot nyanlända i kommunen. 

Undersökningen har också visat att de senaste årens kraftigt ökade mottagande i kombination med 

den kontinuerliga  teknologiska utveckling i industrin har förändrat kommunens förutsättningar och 

incitament för mottagande. Till följd av mer kvalificerade arbeten och ett större antal nyanlända i 

kommunen har integrationen försvårats.  Vidare har de senare årens omfattande mottagande bidragit 

till att förändra bostadssituationen i kommunen. Denna präglas nu av brist, vilket utgör ett 

betydande hinder för ytterligare mottagande. Det ska sägas att synen på många aspekter av 

mottagandet av nyanlända i kommunen präglas av en skarp uppdelning mellan 

Sverigedemokraterna och de andra partierna. 

 

Effekter av överenskommelsen om mottagande mellan länsstyrelsen och kommunen på 

mottagandets omfattning undersöktes också utifrån kommunens intressen. Undersökningen visade 

att det i kommunen finns olika sätt att se på avtalets roll och funktion. Ett sätt är att använda avtalet 

för att förbereda kommunen på ett omfattande mottagande och därmed ha maximal ekonomisk 

täckning för detta. Ett annat sätt är att sänka eller inte höja det avtalade antalet för att kommunicera 

till Länsstyrelsen och staten att man är missnöjd med hur mottagandesystem fungerar i stort. 

Vidare kan konstateras att man i kommunen beaktar de incitament i avtalssystemets utformning 

som ger incitament till mer omfattande mottagande. Huruvida detta hittills har lett till ett mer 

omfattande avtal om mottagande är dock svårt att baserat på undersökningens resultat uttala sig om. 

 

Den roll som kommunens erfarenheter och identitet har spelat för mottagandet har undersökts med 

teori om stigberoende som utgångspunkt. Här har undersökningen visat att specifika historiska 

erfarenheter av mottagande har skapat en bild av att mottagandet är positivt för kommunen. Dessa 

erfarenheter har kommit att definiera den fortsatta synen på mottagandet av nyanlända i kommunen. 

Trots att dessa erfarenheter delvis föregår de intervjuades politiska engagemang i kommunen tycks 

de vara närvarande i bilden av hur mottagandet sett ut bakåt i tiden. Därför kan man konstatera att 

mottagandet i Gnosjö är stigberoende i den bemärkelsen att effekterna av det tidiga mottagandet 

genom den kedja av positiva erfarenheter som skapats påverkar inställningen till mottagandet idag. 
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Genom positiva feedbackeffekter har en tradition av ta emot nyanlända uppstått. Den goda 

integrationen har blivit en del av kommunens identitet och utgör en faktor i beslut om fortsatt 

mottagande. 

 

Förklaringsfaktorer som ideologi och idéer har i undersökningens resultat spelat en relativt blygsam 

roll. Att detta är en riktig bild av hur det förhåller sig är fullt möjligt, men det kan också tänkas att 

detta är en konsekvens av undersökningens utformning. Måhända hade ett annat val av metod och 

ett annat teoretiskt ramverk bättre kunnat fånga upp och addera detta till det resultat som 

undersökningen nu producerat. 

 

Som redan nämnts är en central nackdel med fallstudien dess låga generaliserbarhet. Även när 

anspråk görs på typiskhet kan man ofta i kommunernas fall anföra en rad omständigheter som är 

mer eller mindre specifika i det enskilda fallet. Detta är sannerligen fallet för Gnosjö, som 

inledningsvis konstaterades mer ha karaktären av ett avvikande fall. Den generalisering som trots 

detta skulle kunna göras är till de kommuner där en liknande anda och näringsstruktur som den i 

Gnosjö återfinns. 

 

Genom den förändring av det svenska mottagandesystemet som står att vänta kommer det uppstå 

intressanta möjligheter att undersöka de skillnader det kan ge upphov till i jämförelse med dagens 

system. Något som blivit tydligt inom ramen för denna och många andra undersökningar är den 

begränsade kontroll kommunen på grund av systemet med egenbosättning har över det totala 

mottagandet av nyanlända. Forskningen tenderar att fokusera på det avtalade mottagandet, ofta 

under förevändningen att det är det som står under politisk kontroll. Indirekt kan kommunerna 

genom politik försöka styra även mottagandet av egenbosatta, vilket vore ett mycket intressant 

område för vidare forskning. 
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