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Några utgångspunkter
1. Landsbygdsforskare: svensk landsbygd i ett globalt sammanhang

• Vad händer på landsbygderna t ex demografi, det offentligas roll och närvaro, 
välfärdsfrågor, naturresurser, politik osv. 

2. Mottagandet av flyktingar under sommaren och hösten 2015 - del av                                                     
ett större globalt skeende?

• Flytande befolkningar, nu och framöver? 

• Många som kom 2015 hamnade på landsbygden

3. Välfärdsstatens roll och omvandling 
• Välfärdsstaten - förändrad roll och förändrat uppdrag? 

• Det ideella arbetet: engagemang, förväntningar och roller?

• Medborgarskap i förändring? 



Figur 1 antal asylsökande 2010-2016 (migrationsverket)



Projektet ”Turbulens i välfärden?” 
• Våra utgångspunkter hösten 2015:

• Osäkerheten i hela mottagningssystemet under hösten 
• Lokala offentliga aktörer överlastade
• Välfärdens och medborgarskapets omvandling ?

• Studie om 
• Hur lokala offentliga myndigheter (ffa kommuner) hanterade situationen
• Civilsamhällets roll – det ideella engagemanget

• Intervjuer främst i Falun, Hedemora och Leksand  
• Drygt 50 personer
• Kommunerna, civilsamhället samt några få vid  andra mydigheter ( Lst, AF och 

Migrationsverket)

• Ögonblicksbild - Vad kommer att hända framöver? Vad kan man lära 
av mottagandet sedan förra sommaren? Sker det en omvandling av 
välfärdsstaten?
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Mottagandet

• Migrationsverkets ansvar. 

• Avtal med leverantörer av boenden.

• Liten framförhållning. 

• Hann nästan aldrig informera vare sig kommun eller lokala invånare 
om vad som var på gång.



Mottagandet

• Lyckades  hitta boenden till alla - i vissa fall med hjälp av 
evakueringsboenden

• Boenden var anpassade till den normala handläggningstiden för ett 
asylärende, dvs. 2 - 4 månader. 

• Med den ökade tillströmningen sprack emellertid dessa 
handläggningstider rejält: många nyanlända + att stora delar av 
personalen nu fick arbeta med att ordna fram boenden.  

• De flesta nyanlända kom att finnas kvar på boendet minst ett år. 



På förläggningen
• Mycket få aktiviteter 

• Inget som Migrationsverket prioriterade under det 
första dryga halvåret

• Migrationsverket har inte i uppdrag att arbeta med 
integrationsinsatser

• 2016 intensifierades arbetet med integrationen

• Praktik för asylsökande - ca 1000 i Dalarna 

• Stärkt stöd till studieförbunden.   

• Barnen i skolan/förskolan.



Passivitet

• Inget att göra. Trångboddhet. Tristess

• Gnagande osäkerhet

• Långa avstånd till butik, bank o annan service. Bussar. Inte alla har 
busskort. 

• Det lokala engagemanget. 

• Medias bilder av profithungriga entreprenörer bekräftas inte i vårt 
material. 



Ensamkommande
• Registreras som barn vid mottagandet. 

• Kommunen ansvar, dvs. faller in under 
socialförvaltningen.

• Placeras antingen i familjehem eller på HVB-hem 

• För närvarande diskuteras nya former av boende, inte 
minst för att få ner de ganska höga kostnader för HVB. 
Staten har under en period (efter hösten 2015) varit 
ganska frikostig med ersättningen.

• De ensamkommande barnen placeras normalt i boenden 
som ligger relativt centralt i den aktuella tätorten. Har 
ofta mötts av misstänksamhet

• Socialsekreterarna gör inga egna åldersbestämningar, 
utan följer det Migrationsverket sagt om barnets ålder. 



Skola

• Barn på asylboenden har rätt att gå i förskola/skola. 

• På de flesta håll placeras barnen i en introduktionsklass eftersom de 
inte kan svenska. 

• På gymnasiet finns dels elever som kommer via grundskolan, dels 
sådana som av åldersskäl kommer direkt till gymnasiet.



Skola

• De lärare vi talat med är entusiastiska när de beskriver sina möten 
med eleverna och deras vilja att lära sig. 

• Däremot framhåller de lärare som arbetar direkt med eleverna att det 
finns brister i de stödresurser som borde finnas: Svårt rekrytera 
skolsköterskor och skolpsykologer

• Språkvärdar finns ibland, ibland inte. 

• Varierar mellan skolor och kommuner



Vård
• Rätt till vård som inte kan anstå. 

• Alla asylsökande ska genomgå en grundläggande 
hälsokontroll när de anländer. Eftersom trycket varit 
så stort har man emellertid inte hunnit med alla. 

• Framför allt på psykiatrisidan har det visat sig svårt att 
kunna genomföra all nödvändig vård. 

• Åkommor av fysisk art har hanterats i de flesta fall 
inom ramen för vårdcentralerna. 

• Trycket på personalen ökat eftersom personalstyrkan 
inte utökats



Civilsamhället

• Tre grupper av civilsamhällesorganisationer:
• 1. De som uppstår spontant kring ett mottagande (ex. Svärdsjö, Siljansnäs)

• 2. Föreningar som redan tidigare arbetat med liknande frågor o som nu 
utvidgar den grupp de arbetar med (ex. Röda korset, frikyrkoförsamlingar)

• 3. Föreningar som inte ändrar sin verksamhet men som får nya medlemmar
(ex. Idrottsföreningar)



Civilsamhället
• De grupper som uppstått specifikt i förhållande till 

förläggningarna tenderar att ta ett mer övergripande 
ansvar för flera uppgifter än de mer etablerade 
organisationerna. 

• Insamling av kläder o leksaker, social kontakter, 
insatser för att lära ut svenska. 

• Mobiliserande i förhållande till lokalsamhället. 



Civilsamhället
• Språkkaféer - IOGT/NTO i Hedemora, Missionskyrkan i 

Leksand osv.

• Studieförbunden har ordnat språkundervisning oftast 
ute på förläggningarna, eller i lokaler som är lätta att 
nå därifrån. Har fått särskilda medel för att bedriva 
svenskundervisning för asylsökande.

• Idrottsföreningar öppnar för ungdomar som vill 
bedriva idrott. 

• Verksamheter för barn och deras mödrar: Röda Korset 
i Hedemora har etablerat sig som en given 
mötesplats för asylsökande ungdomar - förutom de 
grupper de också tidigare arbetade med: äldre och 
ensamma. 



Lokal mobilisering
• Vitaliserat många föreningar genom att presentera 

dem för en viktig samhällsutmaning. 

• Bygget av en lokal kulturell identitet: byar präglade av 
öppenhet, solidaritet och förmåga

• Inåt i byarna skapas en press kring hur man bör agera 
i förhållande till flyktingar och andra med 
'invandrarbakgrund'.

• Föreningsengagemanget gör 'flyktingfrågan' synlig på 
lokal nivå och som något som berör alla invånare -
inte bara flyktingarna och myndigheterna.  



Vad vi sett

• Ingen kris. 

• Ett välfärdssamhälle som visar sig när det ställs inför stora utmaningar. 

• Genomgående: Stora påfrestningar – men vi fixade det

• Och vi skulle klara en ny likadan påfrestning

• Men den högsta politiska nivån ändrar förutsättningarna. Är framför allt är utmanande för 
civilsamhället. 

• Det är civilsamhället som i praktiken genomfört de ansatser till integration som ägt rum. 

• Flyktingsmottagandet för in moraliska frågor i den politiska debatten. 

• Tillströmningen av nyanlända utgör en möjlighet för vitalisering av kommunerna både 
befolkningsmässigt och i fråga om näringslivsutveckling. 

• Svårigheten att fånga upp människor som är emot invandring. 

• För framtiden: om CSO sviks nu, kan vi då förvänta oss att CSO vill delta i  nya utmaningar i 
framtiden? 



Retoriska positioner
• Migrationsverkets uppdrag att genomföra Riksdagens 

flyktingpolitik innebär att flyktingarna utgör en icke-
individualiserad grupp människor som ska hanteras 
efter de beslut och regler som finns. 

• Det frivilliga engagemanget skapa å andra sidan 
personliga relationer och främjar en retorik som 
baseras på medkänsla och medmänsklighet. 

• Kommunerna och Landstinget befinner sig mitt 
emellan: ledningarna kan sägas dra åt det mer 
systemorienterat  håll, medan lärare och behandlande 
personal snarare befinner sig nära civilsamhällets 
orientering.



Ny fas
• När Migrationsverket börjar omgruppera flyktingar 

mellan olika förläggningar blir motsättningen mycket 
tydlig. 

• För Migrationsverket handlar det om att handlägga 
ett uppdrag, medan det för 
civilsamhällesorganisationerna handlar om uppbruten 
integration och tvångsmässig upplösning av 
personliga relationer. 

• Siljansnäs: förening tar över o fortsätter driva 
förläggningen i stugbyn. 

• Topp Lugnet: ett antal flyktingar som vägrar flytta



Vad händer nu?

• Förhoppningar om att kunna vända befolkningskurvorna

• Prognos: uppemot hälften av de som kom 2016 kommer inte att få
uppehållstillständ

• Förläggningar stängs; påbörjade integrationsprocesser avbryts

• Men: även om de väljer att inte stanna kvar, så ska de kunna tänka 
tillbaka på Leksand och tänka på hur väl de mottogs där

• Arbete och bostad


