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Förord 
 
Det här examensarbetet på 15 hp är det avslutande momentet på vår utbildning, Sam-
hällsanalys och kommunikation, med inriktning statsvetenskap på Högskolan i Halm-
stad. Vi vill således rikta ett tack till samtliga personer som möjliggjort 
genomförandet av den här studien. 
 
Tack till tjänstemännen på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Överför-
myndarförvaltningen och Socialförvaltningen i Halmstad kommun, som under den 
extraordinära situation som flyktingströmmarna gav upphov till ändå tog sig tid till att 
medverka i intervjuer, vilket gav oss en insikt i deras arbete som varit väsentlig för 
examensarbetets utförande.  
 
Vi vill även tacka våra handledare på Högskolan i Halmstad, Amanda Nielsen och 
Jonna Johansson, som bidragit med kontinuerlig vägledning och råd under examens-
arbetets gång, i syfte att få ordning på våra tidigare, utspridda tankar kring studien. 
 
Examensarbetet är främst dedikerat till våra föräldrar, vilka också en gång i tiden kom 
att fly från krigets fasor och som kontinuerligt kämpat för att vi ska kunna uppnå vår 
fulla potential.  
 

                                                    Halmstad, maj 2016 
 

  Enisa Bukvic & Zhale Rashid  
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Abstract 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera förutsättningarna för implementeringspro-
cessen när det gäller de lagar som berör ensamkommande barn, i och med den extraor-
dinära situation som den markanta ökningen av denna grupp gett upphov till. Syftet 
och tillhörande frågor besvaras genom att urskilja om de kommunala verksamheterna i 
Halmstad, som valts utifrån ett målinriktat urval, förstår, kan och vill implementera 
dem. Genom en semistrukturerad intervjumetod besvaras tre bifrågeställningar som 
utgår från Lundquist och Vedungs teoretiska implementeringsvillkor: om tjänstemän-
nen (1) förstår, (2)  kan och (3)  vill implementera lagarna i arbetet. Detta i sin tur be-
svarar huvudfrågeställningen: har Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
Överförmyndarförvaltningen och Socialförvaltningen, i takt med den extraordinära 
situation som uppkommit, förutsättningarna som krävs för att implementera lagarna i 
arbetet? Rättsreglerna som skulle implementeras var Lag om mottagande av asylsö-
kande, Lag om god man för ensamkommande barn och Socialtjänstlagen. Resultatet 
påvisar att förutsättningarna för implementeringen saknades. Tjänstemännen kunde, 
ville och förstod inte hur lagarna skulle tillämpas i enlighet med beslutsfattarnas in-
tentioner. Skälet grundar sig i den markanta ökningen av ensamkommande barn. 
 
Nyckelord: implementering, extraordinär situation, ensamkommande barn, tjänstemän  
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1. Inledning 

“Sveriges mottagning av flyktingar, är hela Sveriges ansvar… Därför 
ökar vi stödet till kommunerna… Så blir det, som nu är en ansträng-

ning, på sikt en tillgång för Sverige.”                                                        
- Stefan Löfven, 2015 

Sveriges kommuner står inför stora samhällsförändringar i takt med flyktingström-
marna 2015/2016, som medfört en omfattande ökning av nyanlända ensamkommande 
barn. Antalet flyktingar som kom att söka asyl i Sverige sedan 2015 var uppskatt-
ningsvis 163 000, varav antalet ensamkommande barn, beräknades utgöra cirka 35 
000 (Migrationsverket, 2016a). Majoriteten av barnen som anlände var pojkar i ton-
årsåldern från Afghanistan (Migrationsverket 2016b). I takt med att så många barn 
anlände belastades kommunernas verksamheter, som ansvarar för att ta emot barnen, 
med avsevärt mer arbete än tidigare. 

Ovanstående citat som ingår i ett tal som nuvarande statsministern Stefan Löfven höll 
september 2015, påvisar ansträngningen som denna extraordinära situation resulterat i 
(Regeringen, 2015a). Integrationspolitiken har därtill tagit en stor plats i samhällsde-
batten. Frågor som uppmärksammades behandlade just de ansträngningar som situat-
ionen gav upphov till för kommunernas arbete, vilka även kritiserades ju mer 
flyktingströmmarna ökade. Kritiken riktades främst mot de kommunala verksamhet-
ernas rättstillämpning. Det har påvisats att sådana samhälleliga förändringar kan in-
verka på implementeringen (Lundquist 1992, 43, Soininen 1992, 7-8). Det riktades 
därtill även kritik mot att Halmstad kommun placerat barn på olämpliga boenden, vil-
ket lett till ifrågasättanden kring huruvida de bestämmelser som reglerar utredningar 
av boendeplaceringar överhuvudtaget följts (SvT, 2016).  

Det kan sålunda te sig problematiskt att implementeringsprocessen kritiseras, hur såd-
ana situationer hanteras är vitalt då ett misstroende gentemot verksamheterna mynnar 
ut i ett misstroende gentemot staten (SOU 2007:11, 205-207). Det kan resultera i att 
tjänstemännen arbetar på ett sätt som politikerna inte avsett utifrån lagstiftningarna, 
vilket kan ge upphov till sådan misstro (Löfgren 2012, 7-10). Statsministerns utta-
lande kan följaktligen relateras till denna studie som anammar ett nedifrån-perspektiv 
(vilket förklaras i detalj i teoridelen) då vi i anslutning till den ansträngning Löfven 
uttalar sig om, ser det som angeläget att analysera förutsättningarna för implemente-
ringen av de lagar som berör ensamkommande barn. Studien avgränsar sig till Halm-
stad kommun, där verksamheterna som ömsesidigt ansvarar för barnen, Utbildnings- 
och arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen samt Socialförvalt-
ningen undersöks utifrån en semistrukturerad intervjumetod. Uppsatsen tillämpar ett 
teoretiskt ramverk på intervjumaterialet som består av Lennart Lundquist och Evert 
Vedungs teorier, i syfte att analysera om förutsättningarna brister, eftersom det enligt 
teoretikerna kan hämma implementeringen och ge upphov till skepticism (Lundquist 
1987, 177-178). 
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1.1 Problemformulering 

I och med den extraordinära situationen har Halmstads kommunala verksamheter så-
ledes stått inför diverse utmaningar såsom en större arbetsbelastning. I relation till det 
har kommunens implementering av bestämmelserna som reglerar utredningar kritise-
rats (SvT, 2016). Tidigare forskning har problematiserat samhälleliga förändringars 
inverkan på verksamheters stabilitet (Lundquist 1992, 43, Soininen 1992, 7-8). Dem 
har i sin tur således visat sig ha en inverkan på verksamheters implementeringspro-
cess (Boin 2005, 12).  
 
De grundläggande lagar som de verksamheter som arbetar med ensamkommande barn 
ska implementera, är: Lag om mottagande av asylsökande, Lag om god man för en-
samkommande barn samt Socialtjänstlagen. Om verksamheterna, i takt med den mar-
kanta ökningen av ensamkommande barn, har förutsättningar för att implementera 
dessa författningar eller inte, är ett angeläget samhällsproblem då implementeringen 
är vital utifrån ett både socialt, etiskt och politiskt perspektiv (Orstam & Henjered 
2010, 9). Att granska verksamheterna och ha insyn i deras arbete i takt med denna 
förändrade situation, och givet den kritik som framförts, är väsentligt för att allmän-
heten ska upprätthålla förtroende gentemot förvaltningen och staten, då både extraor-
dinära situationer och själva tjänstemännen kan påverka implementeringen negativt 
(Ewick & Silbey 1998, 256). Den dualistiska förvaltningsmodellen betonar kommu-
nernas autonomi och begränsar statens utökade styrning över dem. Det är därför avgö-
rande att rättsreglerna som stiftats implementeras i linje med politikernas intentioner i 
syfte att upprätthålla förtroendet hos allmänheten och i relation till det här fallet, sä-
kerställa barnens trygghet (Wockelberg 2015, 19). Ovanstående resonemang påvisar 
således studiens utomvetenskapliga relevans. 
 
Vi önskar vidare komplettera tidigare implementeringsforskning under extraordinära 
situationer, genom att bidra med en undersökning som inriktar sig på verksamheters 
förutsättningar för implementering i relation till just denna extraordinära situation, då 
Sverige tagit emot flest barn än något annat EU-land (Migrationsverket 2016a). Det är 
förståeligt att implementeringen i verksamheterna under denna period är föga under-
sökt, då situationen och arbetsbelastningen den medfört nyligen börjat minska i om-
fattning. Det är därtill väsentligt att söka komplettera forskning som lagt större fokus 
vid dessa verksamheters mottagande av barn, då rättsreglerna måste tas i beaktning 
eftersom dem i grunden reglerar att barnen får ett säkert mottagande i Sverige. Sam-
mantaget är vårt fall därför aktuellt och inomvetenskapligt relevant att undersöka. Det 
är relevant då det krävs ny kunskap om hur implementeringen ser ut för att vidareut-
veckla samhället och dess verksamheter. Implementeringsstudier och kunskap om 
verksamheters rättstillämpning understödjer och visar vägen för förändringsarbeten 
och en proaktiv implementering i framtiden. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att analysera förutsättningarna för implementeringspro-
cessen när det gäller de lagar som berör ensamkommande barn, i och med den extra-
ordinära situation som den markanta ökningen av denna grupp gett upphov till. Syftet 
och tillhörande frågor besvaras genom att urskilja om de kommunala verksamheterna 
i Halmstad förstår, kan och vill implementera dem. 
 
Huvudfrågeställning: 
 
Har Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen och 
Socialförvaltningen förutsättningarna som krävs för att implementera lagarna i arbe-
tet, i och med den extraordinära situation som uppkommit? 
 
Bifrågeställningar: 

 
• Förstår tjänstemännen i verksamheterna de lagar som ska 

implementeras i arbetet?   
 

• Kan tjänstemännen i verksamheterna implementera lagarna i 
arbetet? 

 
• Vill tjänstemännen i verksamheterna implementera lagarna i 

arbetet?   
 
 
1.3 Disposition  
 
I kapitel ett har inledningen med uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställ-
ningar presenterats. I kapitel två redogörs verksamheternas ansvar och de författning-
ar som reglerar deras arbete. Vidare finns den tidigare forskningen i det tredje 
kapitlet. I kapitel fyra återges teorierna som ska tillämpas och i det femte kapitlet valet 
av metod, material, uppsatsens tillvägagångssätt och avgränsning. Där har forsk-
ningskriterierna också skildrats. I det sjätte kapitlet analyseras det insamlade inter-
vjumaterialet och i kapitel sju presenteras resultatet. I det åttonde kapitlet återfinns 
den avslutande diskussionen. Kapitel nio består av litteratur- och källförteckning och 
därefter slutligen Bilaga I.  
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2. Kommunens ansvar för ensamkommande barn 
 
Innan rättsreglerna presenteras, de regler som styr kommunen och dess verksamheter 
relaterade till mottagandet av ensamkommande barn, kommer det övergripande an-
svar som kommunen har för denna grupp att klargöras. Syftet är att ge en bakgrund 
till de kommunala verksamheternas arbete.  
 
Sverige karaktäriseras av självstyrda kommuner, vars uppdrag är att förvalta sam-
hället på lokal nivå. Ansvaret för mottagandet av de ensamkommande barnen har så-
ledes delegerats från staten till kommunerna (Halmstads kommun, 2015). 
Ensamkommande barn bedöms som den grupp minderåriga barn under 18 år som an-
länder till Sverige utan vårdnadshavare. När ensamkommande barn kommer till Sve-
rige är det i första hand Migrationsverkets ansvar att anvisa denna grupp till den 
kommun som det fastställts att barnen ska vistas i, även benämnt som anvisnings-
kommun (Migrationsinfo, 2016). Kommunerna tog över det reella ansvaret för motta-
gandet av ensamkommande barn från Migrationsverket år 2006. Ansvaret innefattade 
att kommunerna nu skulle förse barnen med boende och tillgodose deras behov. Pro-
blemet som uppkom i och med detta förflyttade ansvar till kommunerna, identifiera-
des när antalet barn ökade. En del kommuner fick ta emot ett större antal barn än vad 
de hade kommit överens om med Migrationsverket. De kommunerna fick oförberett 
också ta ett större ansvar än vad som förväntades, vilket resulterade i att de inte var 
beredda för den extraordinära situationen som uppkom (Regeringen, 2015b). 
 
Ett exempel på en kommun som fick ta emot fler ensamkommande barn än någonsin 
tidigare, är Halmstad kommun. I takt med den extraordinära situation som uppkom 
fick Halmstad ta emot cirka 400 barn sedan 2015. Fördelningen mellan kommunerna 
var oproportionerlig (Migrationsverket, 2016). För att kunna ta emot barnen utfor-
made kommunen Enheten för etablering inom Utbildnings- och arbetsmarknadsför-
valtningen. Skälet till att enheten upprättades var att man önskade samordna 
verksamheterna som har ansvar för barnens integration, såsom verksamheten själv, 
men även Överförmyndarförvaltningen och Socialförvaltningen. Det utfördes i syfte 
att ge dem ett förbättrat mottagande än vad som annars hade kunnat erbjudas (Halm-
stad, 2014).  
 
 
2.1 Lag om mottagande av asylsökande, Lag om god man för ensamkommande 
barn och Socialtjänstlagen  
 
Här presenteras författningarnas bestämmelser som är av relevans för de kommunala 
verksamheternas arbete med ensamkommande barn. Det är angeläget att klargöra att 
staten utformat lagarna primärt för att styra kommunernas arbete i viss utsträckning. 
Kommunernas implementering av de lagar som politikerna utformar ska således ske i 
enlighet med beslutsfattarnas intentioner (SOU 2007:11, 129, 205-207).  
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens enhet för etablering syftar till att 
samordna verksamheternas insatser och arbete i mottagandet av barnen (Halmstad, 
2016a). Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen 
och Socialförvaltningen ansvarar för barnens etablering. Deras uppdrag, som beskrivs 
i Lag om mottagande av asylsökande m.fl., är att bland annat anordna boende åt de 
ensamkommande barnen och tillgodose deras grundläggande behov. Bestämmelserna 
gäller om det inte råder utomordentligt avvikande förhållanden, eftersom andra före-
skrifter kan komma att gälla som regeringen beslutar om. Något som vidare är ange-
läget att nämna är att det förekommit cirka 20 ändringar av denna författning gällande 
verksamheternas uppdrag, detta sedan 1994 fram till 2010 (SFS 2013:755).  
 
Lag om god man för ensamkommande barn har inte ändrats i någon större utsträck-
ning sedan den utfärdades 2005. Den betonar främst att en god man ska utses snarast 
för minderåriga, utländska medborgare. De gode männens grundläggande uppdrag 
behandlar tillvaratagandet av de ensamkommande barnens intressen om vårdnadsha-
vare är frånvarande (SFS 2005:429). Eftersom de gode männen arbetar direkt med 
barnen måste de vara kvalificerade för arbetet (Halmstad, 2016b). En granskning av 
de framtida gode männens belastningsregister och även deras tidigare erfarenheter av 
dylikt arbete med barn ska utföras (SFS 2005:429).  
 
Socialtjänstlagen reglerar samtliga verksamheters uppdrag. Enheten för ensamkom-
mande flyktingbarn är den avdelning som är upprättad för ensamkommande barn 
inom Socialförvaltningen (Halmstad, 2016d). I beskrivningen av Lag om mottagande 
av asylsökande nämndes att verksamheterna ska anordna boende åt barnen. Inom So-
cialtjänstlagen betonas även att boendet ska upprätthålla god kvalitet. Lagen har i re-
lation till de föregående beskrivna författningarna ändrats i en avsevärt större 
utsträckning sedan 2001 (SFS 2001:453). Bestämmelserna reglerar övergripande att 
verksamheternas arbete ska främja demokratin och att verksamheten ska säkerställa 
barnens trygghet samt levnadsvillkor. Samarbete med andra verksamheter inom 
kommunen betonas i syfte att främja goda förutsättningar. Upprättandet av Enheten 
för etablering i Halmstad är ett sådant exempel där verksamheterna försöker samar-
beta i syfte att säkerställa att barnen växer upp i trygghet och att missförhållanden fö-
rebyggs. Det är därför angeläget att verksamheterna följer upp och utreder besluten 
som därtill måste dokumenteras, exempelvis beslut om eventuellt boende eller tillför-
ordnad vårdnadshavare. Barnens bästa ska alltid tas i beaktande när beslut fattas an-
gående dem. En kontinuerlig kontakt med barnen ska upprätthållas där tjänstemännen 
även måste besöka boendena regelbundet (SFS 2001:453). Rättsreglerna behandlar 
således de mest centrala bestämmelserna om hur barnens behov och säkerhet ska vär-
nas av verksamheterna, utifrån deras rättstillämpning. 
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3. Tidigare forskning  
 
Forskningsområdet uppsatsen orienterar sig inom är förvaltningsforskning med im-
plementeringsprocessen av lagarna som nämndes i ovan avsnitt, i centrum. Förvalt-
ningsforskningen ingår i den statsvetenskapliga disciplinen offentlig 
förvaltningspolitik. Det är relevant att belysa att studier om implementeringsprocess-
en kan ha inslag av andra discipliner, en är dock dominerande (Lundquist 1992, 30-
32). Denna kandidatuppsats är ett exempel på ett fall av implementeringsprocessen i 
en extraordinär situation. Inslag av rättsvetenskapen, särskilt förvaltningsrätten, kan 
därför också urskiljas. Politiken berör alla områden i samhället och det bör således 
beaktas. En klar avgränsning till statsvetenskapen kan inte fastställas helt när tjänste-
männens implementering studeras i offentliga förvaltningar, eftersom de likaså är rätt-
stillämpare (Hydén 2002, 15-22). 
 
Inom ramen för tidigare forskning är det vidare inte lätt att lyfta, i relation till just 
denna extraordinära situation, implementeringsstudier om förvaltningen. Forsknings-
området undersöker dock det här fallet i relation till tidigare liknande situationer. Vi 
önskar därför komplettera forskningen genom att bidra med en aktuell studie i sam-
band med den markanta ökningen av nyanlända barn. Kritiken som riktades mot verk-
samheterna under denna period gör ämnet angeläget att undersöka. Det vi önskar 
bidra med är kunskap som kan främja framtida förändringsarbeten inom verksamhet-
erna, genom att belysa förutsättningarnas roll för implementeringen likaså. Nedan har 
forskning som är relevant till vårt syfte lyfts, som förankras till resultatet för att påvisa 
uppsatsens kumulativitet. Forskningen fokuserar på liknande situationer såsom tidi-
gare flyktingströmmars inverkan på implementeringen och implementeringsproble-
matiken, vilket därtill finns att ta del av i en större omfattning.           
                                          
                                                                                                        
3.1 Implementeringsprocessen 

Lennart Lundquist, professor emeritus i statsvetenskap vid Lunds universitet, klargör i 
sin bok Förvaltning, Stat och Samhälle, att policyprocessen består av politikens inflö-
des-samt utflödessida. Inflödessidan behandlar politikernas beredning av lagar på den 
centrala nivån i samhället och utflödessidan, rättsreglernas implementering på lokal 
nivå som byråkratin har ansvar för. Den sistnämnda sidan behandlar således imple-
menteringsprocessen (Lundquist 1992, 12-13). Forskaren Fixsen m.fl. söker vidare 
definiera implementeringsprocessen i boken Implementation Research: A Synthesis of 
the Literature som olika aktiviteter vilka förenas i syfte att genomföra ett beslut eller 
en lag (Fixsen et al 2005, 5). Sammantaget präglar denna syn på implementeringen en 
stor del av samhället, men utgör dock enbart en idealtyp som inte tillämpas i praktiken 
av varken politiker eller tjänstemän. Detta enligt professorn vid Malmö högskola, 
Karl Löfgren, i Implementeringsforskning - En kunskapsöversikt. Denna syn proble-
matiseras i forskningen eftersom den inte beaktar implementeringsproblematiken i 
någon större grad och är därför enligt Löfgren enbart en tankekonstruktion som bör 
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avvisas. Det ena ledet avlöser inte det andra ledet på ett så enkelt sätt (Löfgren 2012, 
5-6). Nedan läggs därför fokus på att förklara den implementeringsproblematik som 
kan uppkomma. 

                                                                                                                                       
3.2 Extraordinära situationers inverkan på implementeringsprocessen 

I takt med decentraliseringsreformen1 och dess maktförskjutning, började Sverige sty-
ras utifrån ramlagar och målstyrning (Lundquist 1992, 82-83, 101). Det innebär såle-
des att detaljstyrningen av kommunerna upphörde. Vidare upptäcktes en viss 
problematik i takt med flyktingökningar i samhället, lagarnas implementering varie-
rade inom de kommunala verksamheterna som tog emot de nyanlända, menar forska-
ren Maritta Soininen i sitt flyktingprojekt Det kommunala flyktingmottagandet- 
Genomförande och organisation. Lagarna implementerades i olika utsträckning eller 
inte alls, där flyktingökningarna bedömdes försvåra styrningen (Soininen 1992, 3-7). 
Soininen förklarade att: 

”Orsaker till glappet mellan förväntade och uppnådda effekter… En möjlig 
förklaring kan vara att omvärldsvillkoren ändrats radikalt… tre gånger fler 
flyktingar sökte sig till Sverige…” (Soininen 1992, 8). 

 
Soininens forskning kan sättas i relation till det som Lundquist benämner som grund-
nivån. Lundquist förklarar att grundnivån är den stabilitet som förekommer i ett sam-
hälle. Den inverkar på förvaltningen och dess förutsättningar på utflödessidan. Om 
stabiliteten rubbas, kan implementeringen avstanna eftersom förutsättningarna börjar 
brista, vilket innebär att styrningen av verksamheterna också försvåras (Lundquist 
1992, 43). I boken The Politics of Crisis Management: Public Leadership Under 
Pressure förklarar Arjen Boin som studerar verksamheters hantering av sådana situat-
ioner, att implementeringen avstannar på grund av att tjänstemännen inte kan följa 
regelverket under sådana perioder då verksamheter inte kan anpassa sig till nya sam-
hälleliga förändringar (Boin 2005, 12-13). Abdul M. Kadhim förklarar ytterligare i sin 
doktorsavhandling om verksamheternas flyktingmottagande, Svenskt kommunalt flyk-
tingmottagande - Politik och implementering, att lagarna och det sätt som staten vill 
styra tjänstemännen på, ibland inte är tydliga då rättsreglerna också utformas av en 
regering som präglas av skilda synsätt under sådana perioder (Kadhim 2000, 49-50, 
63). Det kan relateras till att politikerna möjligtvis inte förstår hur man ska hantera en 
sådan situation, vilket medför att lagändringar utförs som försvårar för implemente-
ringen och därmed målstyrningen. Vi kan idag märka en liknande förändring i sam-
hället, i takt med ökningen av ensamkommande barn i och med flyktingströmmarna 

																																																								
1 Decentraliseringsreformen- en del av statens ansvar och makt överfördes till kommunal nivå, i syfte 
att stärka demokratin, förvaltningens organisering och förbättra servicen till brukarna. Statens styrning 
upphörde att vara centraliserad (Motion:1974:347). 
 
 
 



          

	 8	

2015/2016. Att undersöka förutsättningarna är därför angeläget då tjänstemännen 
måste kunna implementera lagarna, men även styras korrekt. 

I samband med ovanstående resonemang har Sabina Orstam och Caroline Henjered i 
sin forskning för SKL2, Ensamkommande barn och ungdomar - ett gemensamt an-
svar, förklarat att verksamheterna generellt upplevt svårigheter i tillämpningen av la-
garna i takt med att nya barn anlänt. Att ta emot barnen är komplext eftersom många 
myndigheter är inblandade (Orstam & Henjered 2010, 5-12). Det är vidare även svårt 
för tjänstemännen att utföra sitt arbete i och med att de inte vet vad barnen gått ige-
nom (Orstam & Henjered 2010, 20). Hur tjänstemännen närmar sig barnen har därför 
också en inverkan på implementeringen, menar universitetslektorerna vid Göteborgs 
universitet, Stretmo och Melander i rapporten Får jag vara med? Erfarenheter från 
ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna 
grupp. Det beror på att hur tjänstemännen arbetar, emotionellt eller professionellt, 
sätts i förbindelse till deras attityd gentemot lagarna. Om de styrs känslomässigt, kan 
implementeringen således avstanna. En fördjupning av detta kommer att ske nedan 
(Stretmo & Melander 2013, 7, 19). 

 
3.3 Tjänstemännens inverkan på implementeringsprocessen 

I det här avsnittet skildras forskning som problematiserar tjänstemännen och det hand-
lingsutrymme de besitter. Det primära skälet till att detta diskuteras, grundar sig i att 
statens legitimitet är beroende av att tjänstemännen, i myndighetsutövningen, tilläm-
par författningarna som stiftats och som medborgarna påverkat för att allmänheten ska 
upprätthålla ett förtroende för verksamheterna.  

Professorn Tony Evans, verksam vid University of Warwick, problematiserar i stu-
dien Professionals, Managers and Discretion: Critiquing Street-Level Bureaucracy 
detta handlingsutrymme som tjänstemännen besitter: 

”Discretion is a key issue in policy implementation because it oc-
curs…whenever the effective limits on his…power leave him free to make a 
choice among possible courses of action or inaction…” (Evans 2010, 370). 

Tjänstemännen har sålunda en möjlighet att utforma politiken på den lokala nivån, 
beroende på hur och om tjänstemännen väljer att implementera författningarnas be-
stämmelser i de besluten som tas. Det kan även kopplas till ramlagarna som gett upp-
hov till en mindre detaljerad styrning (Evans 2010, 368, 370). I Five essays on Legal 
Self-efficacy and Business Risk diskuterar Jörgensen (2014) vidare Ewick och Silbeys 
forskning The Common Place of Law: Stories from Everyday Life. Ewick och Silbey 
resonerar kring tjänstemännens attityd gentemot författningarna, samt vilken bety-
delse det har för implementeringen, vilket kan kopplas till Evans citat ovan. Ewick 

																																																								
2 SKL: Sveriges Kommuner och Landsting 
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och Silbey förklarar tjänstemännens inställning i termer av att tjänstemännen antingen 
önskar avvisa, tillämpa eller undvika lagbestämmelserna, vilket benämns som legal 
self-efficacy, rättssjälvtillit. Det liknas vid rättsmedvetandet och behandlar (juridiskt) 
kompetenta individers förhållningssätt gentemot lagarna. Det görs gällande att tjäns-
temännens attityd gentemot lagarna inverkar på om de väljer att implementera lagarna 
eller inte (Jörgensen 2014, 40). Tjänstemännen måste förstå rättstillämpningen, önska 
tillämpa författningarna samt ha en positiv inställning gentemot dem. Om tjänstemän-
nen inte betraktar lagarna som gynnsamma och förses med ett utökat handlingsut-
rymme, kan de således undvika att tillämpa dem och utforma oreglerade arbetsformer, 
vilket kan återigen relateras till Evans (Ewick & Silbey 1998, 256). Det kan vidare 
kopplas till Stretmo och Melanders rapport som berörde att tjänstemännen antingen 
antar en professionell roll eller styrs emotionellt i arbetet. Det handlar i grunden om 
deras attityd gentemot författningarna och brukarna (Stretmo & Melander 2013, 7, 
19). Om de styrs emotionellt kan tjänstemännen sålunda betraktas som osakliga under 
handläggningar vilket går emot reglementen.  

Löfgrens forskning är återigen relevant att belysa här. Löfgren klarlägger att detta 
sammantaget kan liknas vid ett självbestämmande där tjänstemännen tar kontroll över 
implementeringen (Löfgren 2012, 7-10). Det blir således problematiskt om tjänste-
männen utnyttjar sitt handlingsutrymme till sin egen fördel. Samtidigt är det viktigt att 
de har förutsättningarna för implementeringen, att de klarar av att bemöta samhälle-
liga förändringar och att tjänstemännen samtidigt styrs på ett korrekt sätt. Därför är 
lagarnas tydlighet också betydelsefull i förhållande till det.  

Avslutningsvis, kan vi därmed uppfatta implementeringsprocessen som komplex. Vi 
har sökt förklara komplexiteten genom att presentera forskning som introducerat im-
plementeringsprocessen samt problematiserat svårigheterna som kan uppstå inom den, 
såsom tjänstemännens samt extraordinära situationers inverkan på implementeringen. 
Det kan liknas vid den samhälleliga förändring som skett idag. Vi önskar därför kom-
plettera den tidigare forskningen med vår studie, med fokus på just denna situation. Vi 
önskar bidra med en djupgående analys av verksamheternas förutsättningar för im-
plementering i relation till mottagandet av barn under flyktingströmmarna 2015/2016, 
eftersom implementeringen syftar till att säkerställa att barnen får ett humant motta-
gande. 
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4. Teori  
 
4.1 Introduktion  
 
Inledningsvis presenteras två grundläggande implementeringsperspektiv i syfte att 
förtydliga vilket perspektiv som uppsatsens teoretiska ramverk relaterar till. Perspek-
tiven, top-down och bottom-up, betraktas som metodologiska synsätt, vilka primärt är 
styrningsperspektiv som behandlar delar av policyprocessen. Implementeringsstudier 
anammar alltid ett av perspektiven; exempelvis har den tidigare forskningen omfattat 
bottom-up-perspektivet. Michael Hill i Policyprocessen förklarar att top-down, uppi-
frånperspektivet, utgår från det traditionella, hierarkiska styrningsperspektivet på 
makronivån. Studier som omfattar det perspektivet betraktar det som att lagstiftarna 
fattar besluten och därigenom formar politiken, där förvaltningens rättstillämpare 
(närbyråkraterna) betraktas som ett medel, vilka i sin tur ska implementera besluten i 
enlighet med politikernas intentioner (Hill 2007, 185, 192). Michael Lipskys Street-
Level Bureaucracy, Dilemmas of the Individual in Public Services förklarar vidare att 
bottom-up, nedifrånperspektivet, kan uppfattas som motsatsen till det ovanstående 
perspektivet då det utgår från tjänstemannanivån och betonar att tjänstemännen utgör 
en avgörande faktor i hur politiken formas på lokal nivå utifrån deras handlingsut-
rymme, som möjliggör en inverkan på implementeringen (Lipsky 1982, xvi). Studier 
som anammar bottom-up-perspektivet riktar sig således mot att undersöka implemen-
teringsprocessen då premissen är att politiken utformas på den lokala nivån (Lipsky 
1982, 3).  
 
Det kan således utläsas att uppsatsens teori, som presenteras nedan, orienterar sig i 
riktning mot Lipskys bottom-up-perspektiv. Vilket perspektiv en studie faller inom 
beror således på vilket område eller organisatorisk nivå som studien berör. Vi knyter 
därmed an till den forskningstradition som lägger vikt vid implementeringsprocessen 
på förvaltningsnivån. Nedan presenterar vi den teori som tillämpas i analysen. 

”Street-level bureaucrats… Citizens directly experience government through 
them, and their actions are the policies provided by government in important 
respects.” (Lipsky 1982, xvi).                                                                                    

                                                                                                                               
4.2 Implementeringsteori - The Simplified Actor Model 

Avsikten med att tillämpa en implementeringsteori beror på att den ger forskare möj-
ligheten att undersöka huruvida implementeringen får ett speciellt utfall. Vår imple-
menteringsstudie är teorikonsumerande, vilket innebär att teorin som tillämpas 
appliceras på det insamlade materialet. Detta understödjer analysen av Utbildnings-
och arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen samt Socialförvalt-
ningens förutsättningar för implementering.  
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En av implementeringsteorierna som analysen utgår ifrån är Lennart Lundquists me-
todologiska Implementation Steering - An Actor-Structure Approach. Lundquist har 
utformat tre analysinstrument som möjliggör en analys av de avgörande förutsättning-
arna som bör föreligga i en verksamhet i syfte att implementeringsprocessen ska 
kunna främjas och för att rättstillämpningen ska vara korrekt. Analysinstrumenten 
förstå, kan och vill ingår i Lundquists teorimodell The Simplified Actor Model. I fort-
sättningen kommer vi att benämna analysinstrumenten som implementeringsvillkor 
(Lundquist 1987, 177-178). Även den statsvetenskapliga forskaren Evert Vedungs 
teori kommer att tillämpas i analysen. Vi har integrerat Vedungs vidareutvecklande 
teori i Lundquists The Simplified Actor Model. Vi tillämpar således ett teoretiskt ram-
verk som i grunden består av två teorier. Valet av Vedungs teori motiveras av att 
Vedung i Utvärdering i politik och förvaltning har vidareutvecklat Lundquists imple-
menteringsvillor. Forskarna är enade om att förutsättningarna för implementerings-
processen föreligger inom verksamheterna och att rättstillämpningen därmed är 
korrekt, om implementeringsvillkoren förstå, kan och vill primärt uppfylls. Därför be-
traktar forskarna det som vitalt att villkoren tas i beaktning när implementeringspro-
cessen undersöks utifrån ett bottom-up-perspektiv. Det är av vikt att belysa att 
Vedungs teori behandlar policyprocessen i sin helhet; den del som vi integrerat är så-
ledes endast implementeringsprocessen då vår uppsats anammar bottom-up-
perspektivet (Vedung 1998, 167-168).  
 
 
4.2.1 Förstå 
 
Tjänstemännen inom en kommunal verksamhet ska inneha förståelsen och således 
kompetensen om författningarna som ska implementeras. Utan denna förståelse häm-
mas implementeringsprocessen, vilket kan resultera i att tillämpningen blir felaktig. 
Tjänstemännens förståelse är vital för att de ska kunna tolka lagarna på ett korrekt sätt 
och således förstå hur beslutsfattarna önskar ”styra” dem. Samtliga tjänstemän inom 
verksamheten ska därmed ha samma förståelse för rättsreglerna, i syfte att undvika 
uppkomsten av misstolkningar då tolkningsutrymmet utvidgas vid oklarheter (Lun-
dquist 1987, 43, Lundquist 1992, 76). Det är vidare nödvändigt att tjänstemännen har 
den utbildning och de kvalifikationer som krävs. Oklarheter inom det politiska språket 
och oklara formuleringar kan medföra svårigheter i tolkningen av lagens innebörd, 
vilket kan resultera i att det uppstår fler upplevda handlingsvägar, beroende på tjäns-
temännens tolkningar. Otydligheter som uppkommer kan uppfattas grunda sig i di-
verse politiska kompromisser mellan de partier som sitter i regeringen. Om partierna 
är motståndare men eniga om en viss författnings utformning, kan de söka dölja detta 
genom att utforma lagen otydligt, i syfte att inte skapa förvirring och fortsättningsvis 
upprätthålla röstantalet. Sammantaget medför det svårigheter för tjänstemännen att 
implementera lagarna i enlighet med politikernas intentioner, vilket resulterar i att 
tjänstemännen själva försöker tillämpa lagarna på andra sätt. Detta kan sålunda 
hämma en korrekt rättstillämpning (Vedung 1998, 173-177).  
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4.2.2 Kan 
 
Tjänstemännen inom en kommunal verksamhet ska kunna implementera och tillämpa 
lagarna på ett korrekt sätt och således verkställa beslutsfattarnas ”styrning”. För att 
verkställa den måste förutsättningarna - möjligheterna, exempelvis i form av resurser 
- föreligga. Om resurser i form av tid, material, personal och pengar saknas, kan det 
hämma implementeringsprocessen (Lundquist 1987, 43, Lundquist 1992, 76). Bristen 
på resurser gäller inte bara verksamheternas finansiella status; andra fysiska resurser 
kan inverka på implementeringsprocessen, exempelvis kan tid, material och personal 
saknas i önskad utsträckning. Det kan hämma implementeringen om verksamheten 
måste begränsa rekryteringen av ytterligare personal, vilket kan leda till svårigheter i 
att handlägga diverse ärenden och utreda dem. Det kan medföra tidsbrister, vilket i 
förlängningen kan ge upphov till att implementeringen avstannar. Om tidsbristen blir 
tydligt märkbar inom verksamheten, krävs det att alla har förståelse för sitt eget an-
svar och vad de ska fullfölja i arbetet. Detta eftersom arbetstakten kan intensifieras i 
en större utsträckning än tidigare under belastade perioder (Vedung 1998, 180-181).  
 
 
4.2.3 Vill 
 
Tjänstemännen inom en kommunal verksamhet ska vilja implementera rättsreglerna. 
Motivationen och deras attityd till att utföra arbetet är väsentliga faktorer för imple-
menteringen. Om tjänstemännen har särskilda skäl till att inte vilja verkställa rättsreg-
lerna, kommer det troligen att resultera i att implementeringen avstannar och att 
författningarna inte tillämpas på ett korrekt sätt. Motstånd till att implementera lagar-
na kan bero på olika saker. Till exempel kan tjänstemännen uppfatta styrningen uti-
från lagen som oförmånlig (Lundquist 1987, 43, Lundquist 1992, 76). 
Tjänstemannens vilja kan enligt Vedung ytterligare förklaras utifrån Winston Chur-
chills citat om närbyråkaterna:  
 

”Bureaucrats are not civil servants but uncivil masters.” (Vedung 1998, 181).  
 
Vedung menar, i relation till redogörelsen ovan, att viljan hos tjänstemannen kan 
komma att tjäna egenintresset istället för det allmänna intresset. Tjänstemännen är 
inte nödvändigtvis beslutsfattarnas trogna exekutorer. Varför tjänstemännen avstår 
från att tillämpa rättsreglerna kan sammantaget bero på att tjänstemännen har en nega-
tiv attityd gentemot lagarna och tillhörande styrning, och istället önskar exempelvis 
tolka författningarna till sin egen fördel. Det kan också grunda sig i att tjänstemännen 
är kritiska mot den förda politiken och rättssystemet. Attityden samt tjänstemännens 
politiska ställning intar således en dominerande roll i deras handlingssätt inom verk-
samheterna. Sammanfattningsvis innebär det att tjänstemännen inte styrs i enlighet 
med beslutsfattarnas intentioner. Antingen förstår de inte hur rättsreglerna ska tilläm-
pas, kan inte tillämpa dem, eller så vill de inte tillämpa dem. Istället kan en situation 
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uppstå där tjänstemännen tar kontroll genom att vrida styrningen på ett egennyttigt 
sätt (Vedung 1998, 181-183).  
 
Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att villkoren är starkt bundna till varandra. 
Om ett av villkoren inte uppfylls, till exempel om tjänstemännen inte besitter kun-
skaperna för att förstå författningarnas innebörd, kan det ge upphov till olika tolk-
ningar av rättsnormerna, ledande till att tillämpningen kan bli felaktig. 
Implementeringsprocessen kan därför avstanna. Lagarna kan följaktligen inte imple-
menteras, även om tjänstemännen har viljan till det, då kunskaperna brister. På ett lik-
nande sätt kan tjänstemännen vilja implementera rättsreglerna och inneha 
kunskaperna om dem, men om möjligheterna brister kan implementeringen ändå 
hämmas. Om tjänstemännen slutligen både har kunskaperna och möjligheterna, men 
saknar viljan till implementering, avstannar den återigen (Lundquist 1992, 76).  
  
                                                                                                                                          
4.3 Teorianvändning 
 
Vi kommer i analysen att undersöka implementeringsvillkoren i relation till uppsat-
sens valda verksamheter: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Överför-
myndarförvaltningen samt Socialförvaltningen. Nedan kommer vi att specificera 
implementeringsvillkoren utifrån Lundquists och Vedungs teorier. En del av intervju-
guiden presenteras för att klargöra hur vi urskiljer villkoren i analysen. Analysen 
kommer därtill att struktureras upp efter dem. Det är alltså utifrån intervjuerna som vi 
avser att få ett fördjupat grepp om implementeringsvillkoren, och därmed i vilken 
grad förutsättningarna för implementering förekommer i verksamheterna. 
 
 

• Tjänstemännen inom verksamheterna förstår på vilket sätt de ska tillämpa 
rättsreglerna i deras arbete eftersom kompetensen finns. 
 

• Tjänstemännen inom verksamheterna kan tillämpa rättsreglerna i deras arbete 
eftersom möjligheterna finns.  
 

• Tjänstemännen inom verksamheterna vill tillämpa rättsreglerna i deras arbete 
eftersom motivationen finns. 
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Tabell I. Intervjuguide: Implementeringsvillkor.  
 

 
 

  
Intervjusvaren delas upp uti-
från nedanstående implemen-

teringsvillkor 
 

 

 
 

Förstå 
Förstår tjänstemännen 

lagarna? 
 

 
 

Kan 
Kan tjänstemännen implemen-

tera lagarna?  

 
 

Vill 
Vill tjänstemännen im-

plementera lagarna? 
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5. Metod 
 
Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av Halmstads kommunala verksamheters imple-
mentering av lagar som berör ensamkommande barn under den extraordinära situation 
som var rådande i samband med flyktingströmmarna. Den deskriptiva forskningsde-
signen syftar till att undersöka en utmärkande företeelse inom en social verklighet 
(Bryman 2011, 40). En fallstudie studerar helheten av ett fall och ämnar klarlägga det 
fallets unika drag. Kritiken som riktas mot den här typen av studier är att de bedöms 
vara icke-generaliserbara. Avsikten med fallstudien är dock inte att generalisera resul-
tatet, utan att beskriva och utveckla företeelsens helhet, vilket vi önskar göra när vi 
undersöker verksamheterna som arbetar med ensamkommande barn och deras förut-
sättningar för implementeringsprocessen (Bryman 2011, 76-77).  
 
 
5.1 Semistrukturerad intervju 
 
I syfte att analysera fallet mer djupgående har uppsatsens empiriska material samlats 
in utifrån en kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade intervjuer. Metoden be-
traktas som mest förekommande inom kvalitativa forskningsstudier och grundar sig i 
anpassningsbara och relativt ostrukturerade öppna intervjufrågor (Bryman 2011, 412-
413). Intervjufrågorna i uppsatsen kan således betraktas som semistrukturerade till sin 
natur samt som en intervjuguide, vilka har sin utgångspunkt i uppsatsens teori för att 
vi därmed ska kunna tolka svaren utifrån implementeringsvillkoren och besvara syf-
tet. Vi önskade ge respondenterna det utrymme som behövdes för att få fram utveck-
lade svar. En fördel i sammanhanget är att semistrukturerade intervjuer tillåter att 
följdfrågor ställs, då intervjuaren inte måste utgå från en specifik mall. Våra frågor 
kunde därmed vara styrande i någon mån under intervjuerna, för att följaktligen ga-
rantera att uppsatsens forskningsfrågor besvaras. Den intervjuprocess som vi tilläm-
pade var därmed något flexibel till sin natur (Bryman 2011, 415-419).  
 
En alternativ metod som kunnat tillämpas hade varit av det kvantitativa slaget. Skill-
naden hade då kunnat utläsas i intervjuernas strukturerade utformning, vars syfte hade 
varit att mäta exempelvis i vilken mån tjänstemännen uppfyller implementeringsvill-
koren (Bryman 2011, 202-203, 434). Generellt kritiseras metoden för en bristande ob-
jektivitet; oavsett i vilken grad frågorna är strukturerade kan respondentens 
egenskaper, etnicitet, kön eller misstolkningar av begrepp, påverka svaren (Bryman 
2011, 223-226, 578). En kombination av en kvalitativ och kvantitativ metod (triangu-
lering, även benämnd flermetodsforskning) hade också kunnat användas (Bryman 
2011, 545). En kombination av exempelvis surveyundersökningar och ostrukturerade 
intervjuer hade då sökt komplettera varandra (Bryman 2011, 558-560). Kritiken som 
riktas mot den metoden är att det saknas större erfarenhet av dess genomförande, vil-
ket försvårar tillämpningen. Kritiken som å andra sidan riktas mot vår valda metod är 
bland annat risken för interpretativism vid transkribering, att förförståelsen påverkar 
materialet, eftersom metoden är mer tolkande. Vi har därför haft det i åtanke kontinu-



          

	 16	

erligt (Bryman 2011, 32, 370). Valet av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod, 
motiveras av att vi önskar fördjupa oss i vår fallstudie och bidra med en beskrivande 
analys i syfte att öka förståelsen för fallet. Forskningsfrågorna kan således besvaras 
genom en tillämpning av endast denna metod. Om vi tillämpade strukturerade frågor, 
hade materialet inte uppnått samma teoretiska mättnad, dessutom hade analysen inte 
varit lika ingående och vi hade inte fått den insikt i verksamheternas arbete som vi 
fick genom de semistrukturerade intervjuerna. Vi avstod från att kombinera metoder-
na då det hade varit tidskrävande och kändes i vårt fall irrelevant. 
 
 
5.2 Material och källkritik  

Materialet i analysen består av förstahandskällor, direkta intervjuer. Lag om motta-
gande av asylsökande, Lag om god man för ensamkommande barn och Socialtjänstla-
gen tillhör primärkällorna, och därtill Halmstad kommuns webbsida som använts för 
beskrivningen av verksamheternas ansvar. Den tidigare forskningen har utgjorts av 
sekundärkällor, där materialet är bearbetat. Sammanlagt har nio intervjuer genom-
förts, tre tjänstemän intervjuades inom varje verksamhet: Utbildnings- och arbets-
marknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen och Socialförvaltningen. I 
analysen refererar vi till tjänstemännen utifrån verksamheternas (namn)förkortningar.  

- Socialförvaltningen: Tjänsteman SOF1, SOF2, SOF3 
- Överförmyndarförvaltningen: Tjänsteman ÖFM1, ÖFM2, ÖFM3 
- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen: Tjänsteman UAF1, UAF2, UAF3 

Vi har i undersökningen använt oss av respondentintervjuer, då tjänstemännen är rätt-
stillämpare och delaktiga i fenomenet som undersöks. Respondentintervjuer är inter-
vjuer med personer som är delaktiga i företeelsen och som talar om sin förståelse samt 
sina synsätt (Holme & Solvang 1997, 104). Informantintervjuer genomförs med indi-
vider som innehar information om fenomenet som undersöks och som således talar 
för andra. Problemet med informantintervjuer är att det blir komplext att lita på en in-
formants skildringar, då de ”står utanför” företeelsen som analyseras (Bryman 2011, 
387-388). Respondenterna valdes vidare utifrån en strategisk insamlingsmetod be-
nämnd målinriktat urval. Syftet var att få urvalet av respondenter och forskningsfrå-
gornas relevans att överensstämma. Forskningsfrågorna behandlar tjänstemännen och 
deras arbete, de är således oerhört relevanta (Bryman 2011, 419). Uppsatsen har där-
till använt en teoretisk samplingmetod som innebär att antalet intervjuer som genom-
förts har försett uppsatsen med tillräckligt material. Teorin har ”mättats” då 
tillräckligt med tjänstemän intervjuades för att kunna fullborda analysen (Bryman 
2011, 434).  

Vi ringde till Halmstad kommun och mailade verksamheterna informationsbrev (Bi-
laga I) om vår kandidatuppsats samt lämnade exemplar av brevet på varje verksamhet 
i syfte att visa vårt intresse för dem. Intervjuerna som därtill genomfördes pågick i ca 
45-60 minuter på tjänstemännens kontor. Varje intervju spelades in genom en mobil-
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telefon, då vi inte hade tillgång till en bandspelare. Kvaliteten var dock god då inter-
vjuerna inte ägde rum i en högljudd miljö. 

Sammanfattningsvis önskar vi reflektera kring den kritik som kan riktas mot det em-
piriska materialet, bland annat kritiken mot materialets autenticitet och trovärdighet. 
Materialet är relevant och består av primärkällor, obearbetat material, där kontrollfrå-
gor ställdes i intervjuerna för att på så sätt öka kvaliteten ytterligare. Vi försökte 
styrka dess äkthet och trovärdighet genom att uppvisa intervjufrågorna samt informat-
ionsbrevet. Materialets representativitet är även typiskt för analysen då respondenter-
na är relevanta för undersökningen. Slutligen är meningsfullheten som betonar 
materialets tydlighet viktigt. Vi har försökt uppnå det genom att utforma intervjufrå-
gor som är relativt styrande, även då följdfrågor ställts (Bryman 2011, 489). Vidare 
kan även en intervjueffekt uppstå, att respondenten söker undvika att besvara en fråga 
(Bryman 2011, 229, 428-429). I vårt fall talade en av tjänstemännen endast utifrån 
vad hens kollegor upplevde, vilket medförde att intervjun tog längre tid då flertalet 
följdfrågor fick ställas i syfte att få frågorna besvarade ordentligt. Vi förklarade dock i 
förväg vad intervjun behandlar och fick även samtycke till inspelning. Därför anser vi 
att materialet har god kvalitet eftersom den aktuella tjänstemannen annars kunnat av-
stå från att delta. 

 
5.3 Avgränsning  

 
Uppsatsen avgränsar sig till Socialförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen samt 
Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen. Valet beror på att tjänstemännen inom 
verksamheterna erhåller ett betydande ansvar för barnens integration. Inledningsvis 
önskade vi inkludera HVB-personal, barnens boendepersonal; dock förekom problem 
med att upprätta kontakt med personalen. Situationen var spänd då de utsatts för hot 
genom att bränder anlagts på diverse flyktingboenden (Dagens Nyheter, 2015).  
 
Vi valde vidare att avgränsa oss till rättsreglerna: Lag om mottagande av asylsökande 
m.fl., Lag om god man för ensamkommande barn samt Socialtjänstlagen, eftersom det 
är de grundläggande lagar som verksamheter, vilka arbetar med ensamkommande 
barn, ska implementera (Orstam & Henjered 2010, 9).  
 
 
5.4 Etiska överväganden  

I relation till ovan beskrivning av hur intervjuerna genomfördes är det relevant att 
nämna de etiska krav vi vidare förhållit oss till. Informationskravet, nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet och slutligen samtyckeskravet är betydelsefulla att följa, de vi-
sar på professionalism och är signifikanta för helhetsintrycket av undersökningen. Ex-
empelvis underrättades respondenterna genom informationsbrev om vad intervjun 
skulle kretsa kring. Avsikten med det var även att förklara att informationen skulle 
användas i forskningssyfte och att ett deltagande var frivilligt, samt att anonymitet var 
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tillåtet. Respondenterna valde att vara anonyma; deras namn, kön eller den post de 
innehar inom verksamheterna skrivs således inte ut (Bryman 2011, 131-132).  

                                                                                                                                          
5.5 Forskningskriterier  

Studier ska vidare även förhålla sig till tre forskningskriterier, reliabilitet, replikation 
samt validitet. Det har dock varit delade meningar om kriterierna är lämpliga för den 
kvalitativa studien såsom dem är för den kvantitativa. Det har därför utvecklats krite-
rier som riktar sig mer mot kvalitativa studier. Vi har försökt klarlägga hur uppsatsen 
förhåller sig till samtliga kriterier, för att på så vis kunna reflektera kring uppsatsens 
tillförlitlighet mer ingående (Bryman 2011, 351-354).  
 
Reliabilitetskriteriet behandlar tillförlitligheten och fungerar som ett verktyg för att 
mäta studiens autenticitet. Exempelvis ska resultatet, oberoende av vilken forskare 
som upprepar studiens undersökning, vara detsamma (Bryman 2011, 49). Reliabili-
tetskriteriet kan vidare kopplas till replikationskriteriet, som behandlar möjligheten 
till upprepning av studien. Tillvägagångssättet ska således vara välbeskrivet. I uppsat-
sen har vi stegvis förklarat hur syftet undersöks. Genom att en intervjuguide utveck-
lats samt att en transkribering av intervjuerna utförts, leder det även till en högre 
replikerbarhet av studien. Kriteriet som framställts mer gentemot kvalitativa metoder 
och som söker kompensera reliabilitet-och replikationskriteriet är pålitlighetskriteriet. 
Vi har som nämnt klarlagt tillvägagångssättet för att uppnå en god tillförlitlighet och 
vi har även tilldelats handledare som kontinuerligt granskat studien under dess gång 
(Bryman 2011, 355).  
 
Validitetskriteriet berör vidare huruvida forskaren mätt det som avsågs mätas och om 
resultatet är generaliserbart. Det kriteriet riktas generellt mer mot kvantitativa metoder 
(Bryman 2011, 49-52). De kriterier som utvecklats mot kvalitativa metoder är istället 
trovärdighetskriteriet och överförbarhetskriteriet, vilka betonar studiers giltighet. Vi 
har förhållit oss till kriterierna genom att beakta den förförståelse som kan komma att 
påverka studien men även genom att skicka kopior på det sammanställda materialet 
till respondenterna (respondentvalidering), där de bekräftat att vi på ett korrekt sätt 
uppfattat det de förmedlat (Bryman 2011, 353-355).  
 
Överförbarhetskriteriet söker vidare delvis ersätta generaliseringens betydelse. Inom 
kvalitativa studier betonas de unika drag som kan utläsas hos ett fall, vilket försvårar 
möjligheten att placera resultatet i andra kontexter. Vi har därför försökt specificera 
vår undersökning så gott det går (Bryman 2011, 355). Slutligen behandlar möjligheten 
till att styrka och konfirmera, objektiviteten. Vi har kontinuerligt sökt vara sakliga 
under arbetets gång vilket ovan nämndes, bland annat genom den respondentvalide-
ring som utfördes (Bryman 2011, 355).  
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5.6 Operationalisering  
                                                                                                                                       
Vidare innebär en operationalisering att man utför en operationell definition av teorin. 
Inom kvantitativa studier innebär detta att man kodar data, jämfört med kvalitativa 
studier där kategorier skapas som möjliggör en analys (Alvesson & Sköldberg 2008, 
130,143). Operationaliserade begrepp kan utläsas frekvent i materialet och liknas vid 
nyckelord, såsom våra implementeringsvillkor (Alvesson & Sköldberg 2008, 153). 
Genom en operationalisering skapas en etikett som beskriver verklighetens olika 
aspekter, i syfte att kunna genomföra undersökningen (Bryman 2011, 154-155). Lun-
dquist och Vedung har i uppsatsens valda implementeringsteori, The Simplified Actor 
Model, redan skapat en ”etikett” för implementeringsprocessens avgörande villkor. En 
operationell definition är således given (Lundquist 1987, 43,78). Analysverktygen 
förstå, kan och vill möjliggör sålunda vår undersökning av förutsättningarna som kan 
inverka på implementeringen. Det har därför utvecklats intervjufrågor utifrån villko-
ren, som söker besvara om kompetensen, möjligheterna och motivationen för imple-
menteringen finns inom verksamheterna. Nedan vidareutvecklas Tabell I. 
Intervjuguide: Implementeringsvillkor där vi kommer att komplettera tabellen med de 
sammanställda frågorna. Tabellen ingår i operationaliseringen eftersom den konkret 
utgår från teorin men kan således uppfattas som vår intervjuguide därtill. Vi önskade 
underlätta för läsarens förståelse av analysen och därför vidareutvecklades tabellen i 
detta avsnitt innan analysavsnittet. 

Analysens genomförande kan vidare delas upp i tre faser utifrån implementeringsvill-
koren. Den första fasen behandlar implementeringsvillkoret förstå. Där undersöktes 
om tjänstemännen förstår lagrummet, genom att vi utformade frågor som behandlar 
villkoret. I det sammanställda materialet, söktes skildringar som påvisar om tjänste-
männen besitter kompetensen. Nästa fas, behandlar om tjänstemännen kan implemen-
tera lagarna. Då analyserades möjligheterna i form av resurser. I fas tre undersöktes 
slutligen tjänstemännens vilja till att implementera författningarna, genom en analys 
av deras attityd och motivation till arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



          

	 20	

Tabell II. Intervjuguide: Implementeringsvillkor I.  
 

  
Intervjusvaren delas upp 
utifrån nedanstående im-

plementeringsvillkor 
 

 

 
Förstå 

Förstår tjänstemännen la-
garna? 

 

 
Kan 

Kan tjänstemännen imple-
mentera lagarna? 

 

 
Vill 

Vill tjänstemännen imple-
mentera lagarna? 

 

Förstå- Kompetensen i fo-
kus  

 

Kan-Möjligheterna i fokus  

 

Vill- Motivationen i fokus 

 

-Förstår du lagarnas innebörd 
eller är lagarna otydliga?       
Beskriv gärna. 

 

 

-Upplever du, att det finns till-
räckligt med resurser på din ar-
betsplats för att implementera 
lagarna? (Personal, pengar etc.) 
Beskriv gärna. 

 

-Anser du, att du har motivation-
en till att implementera lagarna i 
ditt arbete och är lagarna legitima 
enligt dig?                                
Beskriv gärna. 

 

-Förstår du på vilket sätt lagarna 
ska implementeras i ditt arbete 
och vilken betydelse det har för 
barnen? 
Beskriv gärna.  

 

-Upplever du, att det finns andra 
informella hinder vid imple-
menteringen inom verksamhet-
en? 
Beskriv gärna. 

 
 

 

- Anser du, att lagarna är förmån-
liga för dig och ditt arbete i verk-
samheten?    
Beskriv gärna.               

 

- Förstår du, hur du kan lösa 
misstolkningar av lagarna om 
dem uppkommer?                   
Beskriv gärna. 

 

- Upplever du, att du kan utföra 
ditt arbete inom verksamheten 
eller behövs det förbättringar? 
Beskriv gärna. 

 

 

- Anser du, att du har kontakt 
med barnen och gör du uppfölj-
ningar av de beslut som berör 
barnens livssituation? 
Beskriv gärna. 
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6. Analys  
 
Teorin som tillämpas i analysen anammar bottom-up-perspektivet och utgår från att 
verksamheterna, som uppfyller implementeringsvillkoren förstå, kan och vill, också 
inrymmer förutsättningarna för en effektiv implementeringsprocess och således en 
korrekt rättstillämpning. Med ”korrekt” menas att lagarna tillämpas i enlighet med 
beslutsfattarnas intentioner och att tjänstemännen därför styrs i enlighet med detta. 
Viktigt att nämna är att villkoren är relativa och dessutom samspelar med varandra 
när de tillämpas i verkligheten. Villkoren används således främst analytiskt för att ur-
skilja och belysa implementeringsprocessens förutsättningar. Det analyserade inter-
vjumaterialet är strukturerat efter villkoren i tre avsnitt, där Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen och Socialförvaltningen, 
vilka gemensamt ansvarar för de ensamkommande barnens omhändertagande i Halm-
stad kommun, sammantaget analyseras i varje avsnitt. 
 
 
6.1 Förstå 
 
Här analyseras inledningsvis det insamlade intervjumaterialet utifrån implemente-
ringsvillkoret förstå. Förståelsen är den förutsättning som rör tjänstemännens kompe-
tens i förhållande till lagarna. Förståelsen och tjänstemännens kvalifikationer för 
arbetet ska underlätta för dem att tolka och implementera författningarna på ett likar-
tat sätt (Lundquist 1987, 43, Vedung 1998, 173-176). 
 
I intervjumaterialet är det möjligt att utifrån samtliga tjänstemäns svar identifiera en 
bristande kompetens gällande en del av rättsreglernas bestämmelser. Bestämmelserna, 
som upplevs som otydliga, är de föreskrifter som reglerar utredningar av beslut. En-
ligt Lundquist och Vedung kan en sådan bristande kompetens och otydlighet i sin tur 
påverka rättstillämpningen negativt. Det kan således tolkas som att tjänstemännen inte 
styrs i enlighet med politikernas avsikter, eftersom otydligheten gett upphov till ett 
ökat tolkningsutrymme. Det ökade utrymmet medför vidare att misstolkningar kan 
uppkomma i arbetet (Lundquist 1987, 43, Vedung 1998, 173). Implementeringen kan 
således avstanna om tjänstemännen inte innehar kvalifikationerna för arbetet, ef-
tersom det påvisar en kunskapsbrist (Lundquist 1987, 43, Vedung 1998, 173-177).  
 
Värt att lyfta är den osäkerhet som präglar tjänstemännen, vars främsta uppdrag är att 
samordna kommunens arbete. Citatet nedan sammanfattar det synsätt samtliga tjäns-
temän tycks dela, nämligen att deras position inom verksamheten uppfattas som oför-
utsedd, då verksamhetens enhet nyligen upprättades och då de inte arbetat med 
ensamkommande barn tidigare. I och med den extraordinära situationen kan tolkning-
en göras, utifrån Lundquist och Vedungs resonemang, att det inte varit lätt för tjäns-
temännen att implementera lagarna och samordna arbetet eftersom de faktiskt inte har 
någon tidigare erfarenhet av arbetet med denna grupp. Tjänstemännen uppgav gene-
rellt likartade svar som följande tjänsteman levererar: 
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Jag förstår inte vissa bestämmelser helt, många är inblandade i mottagandet. Lagarna är rätt 
otydliga… Verksamheten är också ny, den utvecklades för att vara som en hjälpande hand lik-
som, så jag fick hoppa in (Tjänsteman UAF1). 
 

Respondenterna inom samtliga verksamheter ger uttryck för en liknande syn som 
framkommer i citatet nedan, om att rättsreglernas utformning är ”flummig”, med 
andra ord, oklar. Tjänstemännen är osäkra på besluten som tagits under denna extra-
ordinära situation. Det är problematiskt eftersom det i och med omständigheterna på-
visar en rådande osäkerhet gällande frågan om barnens trygghet. Tjänstemännen 
menar att förståelsen är bristande då det förekommer otydligheter i föreskrifterna; de 
anses vara föråldrade. Lagarnas implementering kan bli ineffektiv eftersom tjänste-
männen börjar arbeta efter eget tycke och tenderar att förlita sig på sin egen erfaren-
het. Här kan återigen hänvisas till Lundquist och Vedungs påstående om att det kan 
medföra att författningarna tolkas på olika sätt. Det kan vidare ge upphov till att verk-
samheternas service inte håller en likvärdig kvalitet över hela linjen (Lundquist 1987, 
43, Vedung 1998, 173-177).  
 

Det blir ibland svårt att förstå lagarna. I grund och botten är de utformade för att garantera bar-
nets bästa, det är lite flummigt, hur gör man det just nu liksom (Tjänsteman ÖFM1).   

 
Till detta kommer att tjänstemännen lägger över en del av ansvaret på staten när de 
besvarar våra frågeställningar. Detta eftersom tjänstemännen i grunden förespråkar en 
speciallagstiftning, vilket ger staten en utökad möjlighet till styrning under aktuella 
extraordinära omständigheter. Det kan utifrån Lundquist och Vedung tolkas som att 
de inte kan styras på samma sätt utifrån den nuvarande målstyrningen, i och med att 
tjänstemännen inte förstår lagarnas innebörd. Att otydligheter förekommit kan därtill 
bero på att politikerna haft skilda synsätt och kompromissat kring hur reglementen 
ska utformas. I relation till det har vi även sett att författningarna ändrats flertalet 
gånger. Det bekräftar sålunda teoretikernas tes (Lundquist 1987, 43, Vedung 1998, 
173-177).  
 

Konsekvenserna av att vi inte implementerat lagarna ordentligt i arbetet beror på otydligheten 
inom dem själva och i takt med det som hände i vintras som ledde till en stor arbetsbörda… 
(Tjänsteman SOF1, SOF2).  
 
Något som Sverige behöver är strategier, att skapa ett tydligt regelverk för det här. Att förstå hur 
man specifikt ska tillämpa allt i arbetet är svårt i såna situationer (Tjänsteman UAF3). 

 
...Lagarna är inte utformade efter detta samhälle längre, vilket försvårar implementeringen… 
Sveriges riksdag beslutar om lagar men de har ju inte hängt med nu, allt kom som en överrask-
ning, men vi har haft detta problem sedan 2013… Vi har vetat det i år, varför har det inte anpas-
sats ett konkret lagrum som gör att det finns en beredskap (Tjänsteman UAF2). 

 
Ett konkret problem som samtliga tjänstemän nämner är att de inte förstår vad vissa 
anställda, som arbetar i nära kontakt med barnen, har för uppdrag egentligen i anslut-
ning till den situation som uppkommit. Däremot menar de att det är de själva som an-



          

	 23	

svarar för att veta det (Tjänsteman ÖFM2, ÖFM3). Om vi, i relation till det argumen-
tet återblickar på lagarna, fastslås det exempelvis att överförmyndarna ska kontrollera 
de gode männen som arbetar direkt med barnen; de ska vara kvalificerade för arbetet 
(SFS 2005:429). Denna utredning ska även Socialförvaltningen och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen verkställa. Barnens omständigheter och levnadsstandard 
ska kontrolleras av verksamheternas tjänstemän (SFS 2001:453). Om tjänstemännen 
inte riktigt förstår de gode männens uppdrag, verkställs utredningarna inte såsom för-
fattningarna reglerar. En reflektion kring det är att kompetensbristen bör kunna över-
vinnas med en tydligare styrning uppifrån med välutvecklade policydokument, vilket 
är ett exempel på en ”soft law”. Det kan uppfattas som ett komplement till Lundquist 
och Vedungs argument om att de måste styras på samma sätt. En styrning kanske inte 
alls är möjlig under sådana situationer om lagarna inte kompletteras med ytterligare 
dokument som underlättar för styrningen (Lundquist 1987, 43, Vedung 1998, 173-
177). 
 

… Vi måste hantera det på ett annat sätt än så som det står i lagarna som utvecklats för oss, ex-
empelvis utredningar som tyvärr slarvats med (Tjänsteman ÖFM2, ÖFM3).  

 
Tjänstemännen uppvisar också en bristande förståelse för de bestämmelser som beto-
nar samarbete mellan kommunernas verksamheter (Tjänsteman ÖFM1, ÖFM3). Be-
stämmelserna betonar att samarbetet behövs i syfte att främja barnens trygghet (SFS 
2001:453). Det framkommer dock att det samarbetet inte upprätthållits på den nivån 
som hade varit önskvärd. Ett exempel är att Socialförvaltningen behöver information 
från överförmyndarna om de gode männen, men om överförmyndarna inte tar ansvar 
för att kontrollera deras arbete och om samarbetet brister, som Utbildnings- och ar-
betsmarknadsförvaltningen ansvarar för att upprätta, kan Socialförvaltningen inte hel-
ler genomföra utredningarna såsom politikerna avsett. 
 
Vi ställde därför en följdfråga till tjänstemännen inom samtliga verksamheter; en 
fråga som gällde huruvida de försökt förbättra samarbetet i syfte att understödja för-
ståelsen. Tjänstemännen förklarade att verksamheterna försökte samordna arbetet, 
men att de inte förstod bestämmelserna som reglerar samarbetet. Det var otydligt, 
framhöll de. De tolkade således organiseringen av samarbetet på olika sätt, vilket för-
svårade dess upprätthållande. Bestämmelserna specificerar inte dess utformning. Föl-
jande yttrande är representativt här:   
 

… kommunen måste ha någon form av samordning och bättre ansvarsfördelning och förståelse 
kring de här frågorna, vilket det fanns brist på. Vi försökte men det gick inte så bra, ett bättre 
samarbete med länsstyrelsen hade underlättat för oss, men det verkade som att de alltid höll sig 
på ett visst avstånd (Tjänsteman SOF2, SOF3).  

 
I anslutning till citatet ovan är det relevant att lyfta att tjänstemännen i samtliga verk-
samheter velat samarbeta mer med Hallands länsstyrelse under denna extraordinära 
situation. Tjänstemännen har nästintill velat vägledas av dem, sannolikt i syfte att öka 
sina kompetenser. Enligt Lundquist och Vedung bör den bristande förståelsen istället 
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söka förbättras genom utbildningar, eventuellt ett inrättande av internutbildningar el-
ler att tjänstemännen genomgår utomstående utbildningar. Det hade medfört ett mer 
effektivt arbetssätt (Lundquist 1987, 43, Vedung 1998, 173-177). Förståelsen är 
sålunda också central för organiseringen av verksamheterna. 
 
Sammanfattningsvis har den mest intressanta iakttagelsen varit den samstämmighet 
som präglat intervjuerna. Den bristande kompetensen kan urskiljas dels i spridningen 
av tolkningar och verkställandet av beslut (inom ramen för de bestämmelser som re-
glerar verksamheternas utredningar och beslut), dels när det gäller samarbetet mellan 
verksamheterna. Det sammantaget visar på att bestämmelserna som reglerar barnens 
trygghet inte implementerats. Otydligheterna medförde ett ökat handlingsutrymme 
som gjort att tjänstemännen kunnat tolka lagarna efter eget tycke. Utifrån teoretikerna 
kan det uppfattas som att implementeringen varit ineffektiv inom verksamheterna. 
Den bristande kompetensen, i kombination med att inte samtliga tjänstemän hade de 
önskvärda kvalifikationerna för arbetet, medförde att lagarna implementerades i olika 
utsträckning och på olika sätt. Flera handlingsvägar upplevdes existera och ingen för-
ståelse fanns kring vilken väg som egentligen skulle väljas. Detta i kontrast till det 
faktiska behovet av ett produktivt och välreglerat arbetssätt (Lundquist 1987, 43, 
Vedung 1998, 173-177). 
 
 
6.2 Kan  
 
Det har framkommit ovan att förståelsen varit bristande hos tjänstemännen. I det här 
avsnittet ska intervjumaterialet analyseras utifrån villkoret kan, i syfte att urskilja om 
tjänstemännen kan implementera rättsreglerna under denna extraordinära situation. 
För att lagar ska kunna implementeras och en korrekt rättstillämpning realiseras, är 
det oumbärligt att tjänstemännen har möjligheterna till det i arbetet med de ensam-
kommande barnen. En av de mest vitala förutsättningarna är att tillräckliga resurser 
föreligger verksamheterna, i form av pengar, personal och tid (Lundquist 1987, 43, 
Vedung 1998, 180).  

Inledningsvis kan det nämnas att en stor samstämmighet tycks föreligga kring frågan 
om tjänstemännens upplevda möjligheter att förverkliga (eller inte förverkliga) en ef-
fektiv implementeringsprocess. Tjänstemännen inom samtliga verksamheter uttalar 
sig om att resurserna är bristande. I citatet nedan förklaras att tjänstemännen varit 
tvungna att utveckla nya arbetssätt och ”ställa vissa saker på hyllan”. Det sammanfat-
tar samtliga verksamheters planläggning av arbetet under 2015 och inledningsvis även 
2016. Skälet till att barnens grundläggande behov överhuvudtaget kunnat tillgodoses, 
beror enligt tjänstemännen på det anpassade arbetssättet. Denna anpassade arbetsform 
började utvecklas redan i början av denna extraordinära situation. I det här fallet, där 
resurser saknas i en större omfattning, innebär den anpassade arbetsformen att en del 
bestämmelser som reglerar bland annat utredningar, inte implementerats i syfte att 
kunna tillgodose barnens behov snarast. Detta på grund av tids- och personalbristen. 
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Sammantaget bekräftar detta Lundquist och Vedungs tes om att resursbrister kan 
komma att hämma implementeringen (Lundquist 1987, 43,Vedung 1998, 180-181). 
En tolkning som kan göras här är att, fastän det medförde att alla beslut inte utreddes i 
takt med det nya arbetssättet, gjordes det i ett gott syfte, då många barn annars hade 
fått vänta på att få mat eller tak över huvudet. Citatet nedan sammanfattar samtliga 
tjänstemäns svar: 
 

Det anpassade arbetssättet behövs för att få ordning och reda på det här extraordinära, vi har 
därför fått ställa vissa saker på hyllan… dessutom för att personalen skulle klara av det, arbets-
miljön var ansträngd. Vi har haft för mycket att göra, det har inte funnits nån tid över för detta 
(Tjänsteman SOF1).  

 
... Vi har ju ingen ekonomi för det här… man måste ha förutsättningar för att kunna göra ett bra 
jobb, därför krävs samarbete. Vi kunde i alla fall se till att barnen fick mat och tak över huvudet 
(Tjänsteman UAFI).  

 
Vidare ger tjänstemännen i de olika verksamheterna en liknande redogörelse som 
tjänsteman UAF2 ger nedan, att arbetsstyrkan som krävs för att upprätthålla en konti-
nuerlig kontakt med barnen saknas. Här är det relevant att återigen framhålla att det 
enligt lag är verksamheternas ansvar att upprätthålla kontakt med barnen, i syfte att 
möjliggöra en korrekt rättstillämpning av de bestämmelser som reglerar utredningar 
och säkerställandet av barnens trygghet under deras etableringsprocess (SFS 
2001:453). Tids- och personalbristen blev alltmer påtaglig inom verksamheterna, vil-
ket gav upphov till svårigheter med att verkställa utredningar på det sätt som bestäm-
melserna reglerar.  
 

Det behövs mer personal för att upprätthålla kontakt med barnen, det har varit svårt, vi hade inte 
resurserna som behövdes (Tjänsteman UAF2).  

 
I relation till tids- och personalbristen försökte Utbildnings- och arbetsmarknadsför-
valtningen, Överförmyndarförvaltningen och Socialförvaltningen rekrytera personal 
snarast. Verksamheterna hade således inte heller någon större tid att lägga på omfat-
tande anställningsintervjuer. Detta kan problematiseras eftersom det kan vara motive-
rat att dra vissa gränser när det gäller en bredare rekrytering av individer som ska 
arbeta med barn och unga. Det är här motiverat att återigen reflektera kring reglemen-
ten, eftersom de betonar att erfarna och kvalificerade tjänstemän ska anställas, vilket 
verksamheterna inte kunnat garantera (SFS 2005:429). Enligt Lundquist och Vedung 
ger sådana resursbrister upphov till att implementeringen långsamt avstannar, ef-
tersom arbetstakten intensifieras i en större utsträckning än tidigare under belastade 
perioder (Vedung 1998, 180-181).  
 
Inom ramen för verksamheterna har det följaktligen framtvingats en del dubbelarbete 
i efterhand när behovet av personal inte varit lika stort, eftersom meriter måste veri-
fieras. Ett sådant arbetssätt främjar inte barnens säkerhet och kan uppfattas som inef-
fektivt. Samtliga tjänstemän är medvetna om det själva och anser att det inte fanns 
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andra sätt att hantera situationen på. Att vårdnadshavare och boenden ersätts kontinu-
erligt är inte heller positivt för barnens utveckling. Därför kan tolkningen göras att 
tids- och personalbristen varit de bidragande faktorerna till att implementeringen varit 
ineffektiv. Detta bekräftar ännu en gång Lundquist och Vedungs tes (Lundquist 1987, 
43,Vedung 1998, 180-181). Följande citat påvisar svårigheterna med rekryteringen: 
 

Det blir problematiskt när det kommer så många ungdomar. Vi tvingas då rekrytera väldigt brett 
och har inte tid med någon vidare intervju. I Halmstad stod en skylt med ”Bli god man” som 
skulle rekrytera från gatan, det blir typiskt just nu när vi behöver så mycket folk. Egentligen vill 
vi ju att den gode mannen ska vara 60+, klar med sitt arbetsliv och som har mycket tid och erfa-
renhet. Men åldrarna går ner, erfarenheterna går ner och det är ju problematiskt när det kommer 
till hur man ska förhålla sig till lagarna och med efterarbetet som nu finns på grund av den bre-
dare rekryteringen (Tjänsteman ÖFM2).  

 
Det kom 35.000 barn, strax över 460 barn i Halmstad, 60 % av dem registrerades under 2015. 
Vi har delvis ekonomin för det, men det svåra med det stora antalet barn är att det tar tid, kräver 
mycket personal. Vi måste utöka personalen och i fortsättningen se till att de har kompetensen 
för det, eftersom att vi vet att missar förekommit, men det har tyvärr blitt så (Tjänsteman 
ÖFM1). 

 
Vidare är det intressant att utläsa i nedanstående citat, att konsekvensen av att försöka 
förse alla barn med ett boende, blev att en del av barnen hamnade i missförhållanden 
eftersom platsbristen som uppmärksammades medförde att verksamheten hyrde bo-
enden av olämpliga ägare. Somliga utredningar verkställdes således inte av de tre 
verksamheterna. En reflektion kring det är att det utifrån författningarna, vilka betonar 
en god kvalitet hos boendena, således kan styrkas att boendena inte upprätthållit öns-
kad kvalitet och att barnens säkerhet därmed inte tryggats (SFS 2001:453, SFS 
2013:755). Enligt Lundquist och Vedung medför bristen på resurser inte bara konse-
kvenser för verksamheternas finansiella status; avsaknad av andra fysiska resurser in-
verkar på implementeringsprocessen också, vilket här konkret kan påvisas (Lundquist 
1987, 43,Vedung 1998, 180-181).  
 

Konsekvenserna av att implementeringsprocessen avstannade i vårt arbete beror på den otydliga 
ansvarsfördelningen och tidsbristen, det ledde till att vi inte kunde matcha ungdomarnas behov 
med den placering de fick. Vi rekryterade folk som inte passade och vissa familjehem var inte 
lämpliga. Det är den största kvalitetsbristen, att vi inte hann utreda en del av dem. Vi behövde 
hjälp, fastän att vi vet att ansvaret låg på oss, men det blev mycket (Tjänsteman SOF2).  

 
En reflektion här är att om mer grundliga försök till att förbättra samarbetet hade 
gjorts, hade kanske förvaltningarna identifierat eventuella brister i varandras rekryte-
ring eller placering av barn. En invändning mot det är dock att ingen av dem faktiskt 
hade resurserna till det, vilket påvisats ovan. Samtliga tjänstemän reflekterade kring 
arbetet under den perioden på det sätt som ÖFM3 ger uttryck för: 
	

Vi trappade upp 2015 rejält där under hösten och vi fortsätter att förändra vårt arbetssätt, det är 
lite fabriksartat nästan för att man ska hinna med allting, exempelvis gå igenom alla handlingar 
och processera allting. Så det vi gör nu är att vi ser över det vi gjort under 2015 och gör förbätt-
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ringar… vi mycket papper och handlingar som kommer in så vi måste hantera det nu också efter 
att det lugnat sig lite (Tjänsteman ÖFM3).  

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att verksamheterna inte varit försedda med 
samtliga möjligheter för att en del av lagarnas bestämmelser ska kunna implementeras 
i sin helhet. I det här fallet kunde bestämmelserna som reglerar utredningar, kvalifice-
rad personal, samt föreskrifterna som reglerar boendenas kvalitet, inte tillämpas på ett 
korrekt sätt i alla beslut som handlades. Sammantaget har det framkommit att be-
stämmelserna som reglerar barnens trygghet inte kunnat tillämpas i linje med politi-
kernas intentioner. Rättstillämpningen var således bristfällig inom ramen för 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen och So-
cialförvaltningens handläggning och uppföljning. Tjänstemännen styrdes därtill inte 
utifrån reglementen på grund av resursbristerna, såsom Lundquist och Vedung 
nämnde (Lundquist 1987, 43, Vedung 1998, 180-181). Tjänstemännen har däremot 
kunnat handskas med situationen i viss utsträckning, utifrån de valmöjligheter som 
förelegat. Exempelvis utreddes inte samtliga beslut och de fick således hantera pro-
blemen som uppkom i efterhand.  
 
 
6.3 Vill 
 
Ovan konstaterades att tjänstemännen inte innehar förståelsen för en del av bestäm-
melserna, vilket försvårar en korrekt rättstillämpning men även att de inte hade resur-
serna till att implementera en del av dem. I det här avsnittet analyseras materialet 
utifrån implementeringsvillkoret vilja, som också är en viktig förutsättning för im-
plementeringsprocessen. Tjänstemän som arbetar inom en kommunal verksamhet ska 
vilja implementera författningarna som stiftats på nationell nivå. Tjänstemännens atti-
tyd gentemot arbetet och lagarna är av stor betydelse för implementeringen och de bör 
därför vara motiverade till arbetet men även betrakta dem som förmånliga (Lundquist 
1987, 43, Vedung 1998, 182).  
 
Sammantaget ansåg samtliga tjänstemän att lagarna är betydelsefulla för arbetet med 
de ensamkommande barnen i kommunen och att man därmed vill implementera dem. 
Men i takt med den extraordinära situation som uppkom och som intensifierades, 
upphörde författningarna att vara förmånliga. Det uppfattas dock, från tjänstemännens 
sida, som att de inte upphör att vara förmånliga för dem själva, utan bilden som fram-
kommer är att detta istället gäller de ensamkommande barnen. Den grundläggande 
orsaken till att en del av författningarna (som tas upp här nedan) inte är gynnsamma, 
är för att det hade tagit för lång tid att verkställa dem. Besluten måste fattas snarast i 
takt med den markanta ökningen av antalet barn. Om inte det sker, resulterar det i att 
barnens behov ändå inte tillgodoses. En reflektion, å andra sidan, är att det samtidigt 
måste tas hänsyn till att denna bristande vilja för implementeringen gett upphov till 
olägenheter. Detta stärker Lundquist och Vedungs påstående om att tjänstemännen 
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kan uppvisa ett motstånd till att implementera och styras av lagarna, om dessa anses 
oförmånliga (Lundquist 1987, 43, Lundquist 1992, 76).  
 
Tjänstemännen uppgav liknande svar om att de vill implementera författningarna då 
de utvecklats i syfte att säkerställa barnens säkerhet, men under ”normala” förhållan-
den. Attityden som de har gentemot lagarna har sammantaget en stor inverkan på de-
ras villighet att implementera dem (Lundquist 1987, 43, Lundquist 1992, 76). 
Någonting som dock Lundquist och Vedung argumenterar för är att det vidare också 
kan grunda sig i att tjänstemännen är kritiska gentemot den förda politiken och rätts-
systemet. Attityden och tjänstemännens politiska ställning spelar således en domine-
rande roll för deras handlingssätt inom verksamheterna. Dock hade den (delvis) 
negativa attityden i detta fall inte någonting med deras politiska ställning att göra, 
utan mestadels på att de ville att barnen åtminstone skulle få sina grundläggande be-
hov tillgodosedda. Samtliga tjänstemän framförde liknande synpunkter som nedanstå-
ende respondenter: 
 

I det här läget, när det har kommit så många, kan man inte göra allt enligt regelverket medan 
folk står utan kläder under tiden. Hade jag fått som jag hade velat hade det inte sett ut såhär 
överhuvudtaget. Gör man det så kommer våra nyanlända att lida mer för att man gör det, därför 
är en del av lagarnas bestämmelser inte förmånliga för tillfället (Tjänsteman UAF1, UAF2).   
 
Det är svårt att få abstrakta lagstiftningar att rinna igenom alla steg, speciellt i denna situation. 
De ska tolkas fram och tillbaka och sen ska den rinna igenom förvaltningen, det man ser på 
marknivå i kommunerna är att man tänker mycket kring lagarna, vissa bestämmelser kan ses 
som förmånliga, men när det kommer så många barn kan vi inte ha denna ”fluffiga” världsbil-
den som lagarna utvecklades under (Tjänsteman ÖFM1, ÖFM2).  

 
Tjänstemännen är överlag kritiska mot författningarnas anpassning till extraordinära 
situationer. Det resulterade i en bristande vilja att implementera de bestämmelser som 
reglerar boendenas kvalitet (vilket kunde utläsas ovan), eftersom boenden behövdes 
snarast. Detta skiljer sig från Lundquist och Vedungs teori, eftersom viljan inte riktigt 
handlar om tjänstemännens åsikter kring lagarnas legitimitet här, utan mer om vad 
man kan göra för brukarna, de ensamkommande barnen.  
 

Vi måste ju planera mer… Jag tror att det blir bättre. Sen implementerar vi en sak i taget, försö-
ker ta det lite lugnt, att stressa med vissa saker leder till att det oftast inte blir bra. Vi försöker 
och vi vill göra så gott som vi kan (Tjänsteman SOF3).  

 
Viljan att införa speciallagstiftningar har även kunnat urskiljas hos samtliga tjänste-
män. Detta styrks t.ex. av SOF1 i citatet nedan. Det kan uppfattas i det här fallet som 
att tjänstemännen talar om en konstitutionell krisberedskap. Här är det av vikt att 
nämna att Lundquist och även Vedungs vidareutvecklande teori haltar i viss utsträck-
ning, just vad gäller detta specifika implementeringsvillkor. De har inte tagit i beak-
tande implementeringsprocessen under en extraordinär situation, inte heller att 
lagarna kan uppfattas av tjänstemännen som oförmånliga för brukarna (inte oförmån-
liga i förhållande till tjänstemännen själva). Det kan tolkas som att det teoretiska ram-
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verket således endast tagit hänsyn till influenserna som kan komma från den nation-
ella nivån, och inte lagt något större fokus på brukarnas inflytanden (Lundquist 1987, 
43, Lundquist 1992, 76). 
 
Viljan kan vidare också utläsas i nedanstående citat, då samarbetet påbörjats sakta 
igen. Det kan ifrågasättas varför samarbetet inte upprättats redan tidigare, eftersom vi 
ovan har problematiserat att det har varit svårt för verksamheterna att utreda barnens 
levnadsstandard på grund av att samarbetet inte kunnat upprätthållas. Om ett samar-
bete delvis hade varit upprättat på ett tidigare stadium, kanske det i sin tur hade fören-
klat arbetet. En viktig sak som kan nämnas i relation till det är att om tjänstemännen 
inte vill implementera lagarna - om de gör motstånd såsom Lundquist och Vedung 
nämner - kan det ändå leda till att de implementeras, dvs. om tjänstemännens resurser 
ökas exempelvis i ekonomiskt hänseende, vilket det teoretiska ramverket inte heller 
tar hänsyn till (Lundquist 1987, 43, Lundquist 1992, 76). 
 

De lagar som finns är anpassade för att det kommer normalt antal ungdomar och att man kan ar-
beta på ett normalt sätt. När det gäller flyktingkrisen så är det nog inte det sista vi har sett, det 
måste finnas två olika lagar som man ska arbeta efter: ett när det är normalläge, för då ska vi ha 
ju höga ambitioner, men vi ska få kunna lägga det åt sidan när det kommer till sådana här extra-
ordinära händelser. Jag tycker inte det är fel på lagarna men de klarar inte av en krissituation. 
Nu ska vi åtgärda missarna och tillämpa lagarna bättre (Tjänsteman SOF1).  
 
Vi har kontakt med Socialförvaltningen väldigt mycket nu, för vi vill ju så klart implementera 
lagarna i den mån som vi kan, det gäller bara att prioritera det allra mest viktiga just nu (Tjäns-
teman ÖFM3).  
 
Det har varit besvärligt men spännande att försöka lösa situationen. Det finns brister… Vi ska 
nu utreda familjehem, men det tar en och en halv till två månader, vilket inte funkade då. Men 
nu gäller det att plocka fram dem igen. Vi vill också samarbeta mer med de andra verksamhet-
erna nu när situationen inte är lika illa (Tjänsteman SOF2).  

 
Och vidare, ett citat som inkluderades i ett tidigare avsnitt, är av vikt att beröra även 
här. En respondent förklarade följande: 
 

Verksamheten är också ny, den utvecklades för att vara som en hjälpande hand liksom, så jag 
fick hoppa in (Tjänsteman UAF1).  
 

Detta uttalande kan anses vara relevant att diskutera i förhållande till tjänstemännens 
motivation till arbetet. Tidigare nämndes att enheten som riktar sig mot etableringen 
av ensamkommande barn upprättades i samband med de ökade flyktingströmmarna. 
Att en del av verksamhetens framtid blir osäker när denna extraordinära situation av-
tar i intensitet, kan leda till att tjänstemannen endast upplever sig ha en kortvarig på-
verkan på situationen. Vi ställde därför en följdfråga kretsande kring om detta är 
någonting som de tänker på. Samtliga tjänstemän menade att de inte lagt någon större 
vikt vid att reflektera kring det och de menade vidare att uppgiften legat i att hjälpa 
kommunen (Tjänsteman UAF3).  
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Utifrån Lundquist och Vedungs teori, där motivationen bör tas i beaktande, kan det 
däremot tolkas som att det kan påverka arbetet då de är medvetna om att ett bra arbete 
möjligtvis inte innebär en tillsvidareanställning. Det kan resultera i att de inte heller 
tar ansvar för rättstillämpningen. Om tjänstemännen har särskilda skäl till att inte 
verkställa rättsreglerna, kommer det att resultera i att implementeringen avstannar och 
att författningarna tenderar att inte tillämpas på ett korrekt sätt. Detta kan återigen 
styrka Lundquist och Vedungs tes i detta avseende (Lundquist 1987, 43, Lundquist 
1992, 76). En vidare reflektion utifrån det är att de kanske inte vill implementera alla 
lagar om de tidigare anställda inte heller gör det, då det annars kan uppfattas som att 
tjänstemännen som gör det anser sig vara ”bättre” och kritiska mot andra, mer erfarna 
anställda och deras arbete.  
 
Sammanfattningsvis har det framkommit att verksamheterna åtminstone delvis vill 
och är motiverade till att implementera en del av lagarna. De bestämmelser som har 
uppfattats som oförmånliga har varit de som reglerar utredningar, rekryteringen av 
kvalificerad personal och boendenas kvalitet; de bestämmelserna hade tagit för lång 
tid att verkställa, vilket hade lett till att majoriteten av barnen hade fått det ännu 
sämre. De viktigaste bestämmelserna som reglerar barnens trygghet genomfördes inte, 
men i grunden försökte man säkerställa barnens trygghet på andra sätt. Med utgångs-
punkt i intervjuerna går det att konstatera att egenintresset inte varit i fokus, utan istäl-
let de ensamkommande barnens behov. Men det har fortfarande lett till att 
implementeringsprocessen avstannade. Tjänstemännen har inte styrts utifrån de tre 
aktuella rättsreglerna såsom politikerna avsett. Därför är det svårt att påvisa tendenser 
från ett top-down-perspektiv, som betonar en sådan hierarkisk styrning där tjänste-
männen styrs i linje med politikernas avsikter. Utifrån det bottom-up-perspektiv teorin 
anammar, kan det konstateras att politiken börjat utformas på den lokala nivån under 
denna extraordinära situation. 
 
Avslutningsvis är det angeläget att beakta att samtliga tre villkor samspelar med 
varandra. Om någon av förutsättningarna saknas kommer implementeringsprocessen 
att bromsas, eftersom rättstillämpningen blir bristfällig i flertalet beslut som tas. Den 
grundläggande orsaken tycks vara att den markanta ökningen av de ensamkommande 
barnen försvårat arbetet och tillhörande implementering. I nedanstående avsnitt kom-
mer analysens resultat samt slutsatser att presenteras mer utförligt.  
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7. Resultat 
 
Syftet med uppsatsen har varit att analysera förutsättningarna för implementeringspro-
cessen när det gällde de lagar som berör ensamkommande barn, i och med den extra-
ordinära situation som den markanta ökningen av denna grupp gav upphov till. Syftet 
och tillhörande frågor besvarades genom att urskilja om de kommunala verksamheter-
na i Halmstad förstod, kunde och ville implementera dem. Denna kandidatuppsats har 
undersökt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltning-
en samt Socialförvaltningens implementering av specifikt Lag om mottagande av asyl-
sökande, Lag om god man för ensamkommande barn och Socialtjänstlagen. Det har 
varit av vikt att undersöka verksamheterna i samband med kritiken som riktades 
gentemot verksamheters rättstillämpning när flyktingströmmarna ökade. Vi kommer 
nedan att besvara bifrågeställningarna och huvudfrågeställningen utifrån det analyse-
rade materialet. Bifrågeställningarna som inledningsvis ställdes var: 
 

• Förstår tjänstemännen i verksamheterna lagarna som ska 
implementeras i arbetet?   
 

• Kan tjänstemännen i verksamheterna implementera lagarna i 
arbetet? 

 
• Vill tjänstemännen i verksamheterna implementera lagarna i 

arbetet?   
 
Uppsatsens första bifrågeställning besvaras med att tjänstemännen i verksamheterna 
inte innehar förståelsen gällande flertalet av bestämmelserna, framförallt föreskrifterna 
som reglerar utredningar och verksamheternas samarbete; de tolkas på olika sätt av 
tjänstemännen. Det har resulterat i att de bestämmelser som reglerar säkerställandet av 
barnens trygghet, inte har tillämpats. Detta grundar sig i att de betraktats som otydliga, 
vilket gett upphov till ett utökat handlingsutrymme. När flyktingströmmarna ökade i 
omfattning, började förutsättningarna för implementeringen att brista. Verksamheterna 
försökte samordna sina insatser i syfte att effektivisera implementeringsprocessen, 
men bristen på erfarenhet blev alltmer påtaglig. Det är svårt att försöka inrätta samver-
kansformer när samhällsförändringen redan uppstått. Implementeringsvillkoret förstå 
uppfylldes inte, vilket kan ha resulterat i den felaktiga rättstillämpningen. Utifrån 
Lundquist och Vedungs teori kan det anses som angeläget att upprätta internutbild-
ningar för att tydliggöra lagarna i fortsättningen (Lundquist 1987, 43, Vedung 1998, 
173-177).  
 
Uppsatsens andra bifrågeställning besvaras med att tjänstemännen inte haft möjlighet-
erna för att samtliga bestämmelser skulle kunna implementeras. Det gäller specifikt 
de bestämmelser som reglerar utredningar, boendens kvalitet, rekryteringen av kvali-
ficerad personal och således reglementena om säkerställandet av barnens trygghet. 
Intervjuerna påvisade att tjänstemännen inte styrdes såsom politikerna avsett, vilket 
konstateras av exempelvis den felaktiga placeringen av barn och tilldelningen av 
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okvalificerade vårdnadshavare. Implementeringsvillkoret kan uppfylldes således inte. 
Tjänstemännen styrdes inte utifrån reglementen. Argumentet som återkommer är att 
tidsbristen försvårat arbetet som mest, då ett försök till att implementera alla bestäm-
melser hade resulterat i att majoriteten av barnens behov inte hade tillgodosetts över-
huvudtaget. Regelverket tog för lång tid att implementera, vilket också bekräftar 
teoretikernas tes (Lundquist 1987, 43,Vedung 1998, 180-181).  
 
Uppsatsens tredje bifrågeställning besvaras med att tjänstemännen vill implementera 
en del av rättsreglernas föreskrifter, men vissa betraktades som oförmånliga då majo-
riteten av barnens grundläggande behov inte hade tillgodosetts förrän efter en viss 
väntetid. De bestämmelser som ansågs oförmånliga reglerade utredningar, boendenas 
kvalitet samt rekryteringen av kvalificerad personal. I ordinära fall betraktas de dock 
som gynnsamma. En vilja har däremot vidare kunnat uttolkas i tjänstemännens försök 
till förbättringsarbete. Slutsatsen är att implementeringsprocessen har varit ineffektiv 
då implementeringsvillkoret vill, inte uppfyllts.	 Här har dock egenintresset inte varit i 
fokus, utan barnens behov. Det har däremot ändå resulterat i att tjänstemännen inte 
styrts utifrån rättsreglerna; tendenser från ett top-down-perspektiv, som betonar hie-
rarkisk styrning, där tjänstemännen styrs i linje med politikernas avsikt, blir således 
svåra att påvisa (Lundquist 1987, 43, Lundquist 1992, 76).  
 
Har Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen och 
Socialförvaltningen förutsättningarna som krävs för att implementera lagarna i arbe-
tet, i och med den extraordinära situationen som uppkommit? 
 
Huvudfrågeställningen besvaras med att förutsättningarna för implementeringsproces-
sen saknades i en större omfattning under den extraordinära situationen. Rättsreglerna 
tillämpades inte i enlighet med politikernas intentioner och stora administrativa svå-
righeter upptäcktes. Detta grundar sig i den samhälleliga förändring som pågick där 
arbetet intensifierades i samband med det ökade antalet ensamkommande barn. För-
ståelsen för lagarna var bristande, resurserna var otillräckliga och viljan till att imple-
mentera särskilda föreskrifter i en del av besluten som verkställdes fanns inte 
eftersom de ansågs som oförmånliga för barnen. Villkoren samspelar också med 
varandra. Om två av dem hade uppfyllts, hade implementeringsprocessen ändå av-
stannat om ett villkor hade varit bristande. Sammantaget försökte tjänstemännen vi-
dare åtgärda situationen genom att samordna arbetet i syfte att stärka deras 
förutsättningar. Det uppkom däremot svårigheter med att upprätthålla samarbetet. Det 
grundade sig i att många var involverade, de inte hade tid och förstod inte bestämmel-
serna som reglerade samarbetet. Slutsatsen är att tydliga lagar med eventuella styrdo-
kument, ett ökat stöd från staten i form av resurser och en planerad 
samverkansåtgärd, är vitala i syfte att stärka förutsättningarna, vilket således är nyck-
eln till en effektiv implementering. Den kritik som riktades mot verksamheternas fel-
aktiga rättstillämpning, som inledningsvis nämndes i problemformuleringen, kan 
uppfattas som berättigad i en viss utsträckning. 
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8. Avslutande diskussion  
 
Uppsatsens utgångspunkt klarlades i problemformuleringen. Verksamheternas arbete 
kritiserades när antalet ensamkommande barn ökade som mest. Det var således aktu-
ellt att undersöka Halmstads verksamheters förutsättningar för implementeringen. 
Slutsatsen är given, förutsättningarna saknades och flertalet bestämmelser implemen-
terades inte. Därmed kan kritiken som riktades mot verksamheterna anses vara berät-
tigad. Dock avstod man från att implementera bestämmelserna (som också 
förutsättningarna förhindrade) då man enbart försökte tillgodose alla barnens behov. 
Vi ska nedan diskutera slutsatserna i relation till tidigare forskning och således påvisa 
uppsatsens kumulativitet.  
	
I tidigare forskning hävdade Löfgren att den idealbild av implementeringsprocessen 
som Fixsen m.fl. (2005) delade, där lagarna implementeras i enlighet med politikernas 
intentioner utan några vidare problem, endast är en tankekonstruktion (Löfgren 2012, 
5). Vi skildrade även Lundquist och Soininens påståenden om att samhälleliga föränd-
ringar kan bedömas vara en implementeringsproblematik, vilket hämmar implemente-
ringen (Lundquist 1992, 18, Soininen 1992, 120). Utifrån slutsatserna kan det tolkas 
som att den extraordinära situationen har påverkat stabiliteten och konkret bidragit till 
att implementeringen avstannade. Löfvens uttalande i september 2015 betonade att 
staten skulle öka stödet till kommunerna under denna ansträngande period (Regering-
en, 2015a). Vi kan dock dra slutsatsen att arbetet inte understöddes i en större mån då 
situationen varit ansträngd även flera månader efter uttalandet. Vi har således i upp-
satsen bekräftat det problem som Lundquist och Soininen redogjorde för. Slutsatserna 
styrker då även Löfgrens påstående. Den generella synen på implementeringen är en 
tankekonstruktion, då problematiken faktiskt inte beaktas. 
 
Vidare upptäcktes också misstolkningar. Det kan enligt Kadhim, bero på politikernas 
lagändringar och skilda synsätt under sådana perioder (Kadhim 2000, 29-50). Vi 
nämnde att lagändringar förekommit av de aktuella rättsreglerna, vi urskilde även att 
tjänstemännen inte förstod, kunde och inte heller ville implementera en del av dem. 
Som Boin beskrev det kan man inte heller implementera alla lagar under sådana situ-
ationer, vilket slutsatserna sålunda styrker (Boin 2005, 12-13). Missförhållandena 
som uppkom grundade sig i att verksamheterna började arbeta på oreglerade sätt i re-
lation till misstolkningarna. De ansåg att en del av barnen hade fått det sämre annars 
och ville se till deras grundläggande behov. Det styrker Stretmo och Melanders påstå-
ende, samt Orstam och Henjereds, att tjänstemännen kan styras av sina emotioner 
(Orstam & Henjered 2010, 8-11, Stretmo & Melander 2013, 16). De betraktade såle-
des lagarna som oförmånliga. Det bekräftar Ewick och Silbeys resonemang om att 
tjänstemännen undviker att tillämpa en del av reglementen i arbetet då tjänstemännen 
kan komma att ha en negativ attityd gentemot dem (Ewick & Silbey 1998, 256). Som 
ett resultat började politiken därför utformas på tjänstemannanivån, vilket det ökade 
handlingsutrymmet och därtill misstolkningarna gav upphov till (Evans 2010, 368).  
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Utifrån det som framkommit ovan kan inte minst följande slutsats dras: om förutsätt-
ningarna genomgående saknas kan det uppstå en större problematik i hanteringen av 
sådana situationer i framtiden. Bristande förtroende för verksamheterna och staten, 
kommer att alstras då kvalitetsbrister kommer att prägla arbetet vilket gör att svaga 
grupper i samhället, såsom ensamkommande barn, blir utsatta. Lagarna och styrning-
en behöver anpassas till sådana situationer, men det ansvaret ligger på våra beslutsfat-
tare.  
 
Slutsatserna bekräftade den tidigare forskningens övergripande påståenden om att im-
plementeringsproblematiken identifieras i genomförandefasen och att politiken kan 
utformas av tjänstemännen. Teorin anammade bottom-up-perspektivet och kan här 
uppfattas bekräfta att tjänstemännen besitter en viss makt. Det teoretiska antagandet 
om att vissa grundförutsättningar avgör implementeringsprocessens verkningsgrad, 
stödjs av det empiriska materialet likaså. I problemformuleringen framfördes att det 
varit svårt att lyfta aktuell forskning i relation till denna situation. Slutsatserna ovan 
besvarade förhoppningsvis syftet och bidrog till ökad kännedom om förutsättningar-
nas betydelse för implementeringen, i syfte att understödja förändringsarbeten i fram-
tiden. Förhoppningsvis har läsaren fått en insyn i hur arbetet kan se ut under en sådan 
situation. Slutsatserna kan betraktas som rimliga och trovärdiga, materialet bekräfta-
des genom respondentvalidering (Bryman 2011, 353).   
 
Vad som hade kunnat expandera uppsatsens empiriska underlag och lyfta den i helhet, 
är brukarnas uppfattning om tjänstemännens arbete. I avgränsningen förklarades att vi 
önskade inkludera dem och HVB-personal, men att de utsatts för hot under den period 
som vi genomförde intervjuer. Det var således motiverat att avgränsa respondentkate-
gorin. Men en sådan expansion hade i alla händelser bidragit till ett vidare perspektiv 
på det här fallet. Ett sätt att stärka resultatens reliabilitet hade varit att testa tjänste-
männens rättskunskap om de aktuella lagarna. Då hade villkoren mätts genom en 
kvantitativ metod. Dock önskade vi bidra med en beskrivande fallstudie där vi fick en 
insikt i arbetet av ett slag som vi annars hade gått miste om. Samtidigt hade det varit 
intressant att jämföra verksamheterna men det vore svårt att genomföra i praktiken 
eftersom verksamheterna sammantaget har ett helhetsansvar för barnens mottagande i 
kommunen; därmed finns inte några tydliga skiljelinjer i arbetet. 
  
Avslutningsvis bör framtida forskning undersöka organisationsstrukturer, verksam-
heter omvandlas ständigt i tider av förändringstryck. Policyprocessens sista steg, be-
nämnd som efterkontrollen, vore även intressant att undersöka till den aktuella samt 
nuvarande samhällsförändringen och denna studie. Hur kan sådana utmaningar hante-
ras i framtiden? Genom eventuella speciallagstiftningar? En jämförelse mellan olika 
kommuners arbete kan bidra med en inblick i vilka kommuner som anpassar sig till 
förändringar och aktivt söker omforma sitt arbete samt vilka som behöver omorgani-
seras. Sammanfattningsvis handlar det om att fördjupa kunskaperna kring hur man i 
framtiden ska kunna bemöta samhälleliga utmaningar på denna föränderliga arena. 	
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