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Summary
During the past twenty years the immigration to Sweden has changed significantly. Earlier

immigration mainly focused at filling the vacancies in the Swedish industry, today immigrants 

primarily come to Sweden as Refugees. This change of immigration combined with the 

restructuring of the Swedish industrial sector has resulted in great a deterioration of the chances for 

immigrants to gain entry to the Swedish labor market.

This study aims at examining how the cooperation between authorities in the municipal of Hörby 

in Sweden fosters integration. The study primarily examines how the cooperation between 

authorities in a integration project can contribute to a better integration to the labor market. 

Through a qualitative study, five persons who occupy important roles in the project have been 

interviewed. The results of these interviews have been complemented by internal documents as 

well as extern material to validate the results.

The most important findings that have been revealed are the importance of language in the process 

of gaining entrance to the Swedish labor market. Subsequently the education of immigrants 

receives criticism and the importance of a new and more effective as well as more time saving

education for immigrants are being stressed.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, detta är en skarp kontrast till det relativt etniskt 

heterogena samhälle som präglade Sverige så sent som på 1960-talet. Vid den tiden fanns 

det endast 300 000 invandrare i Sverige, varav dessa till största delen var 

arbetskraftinvandrare.1 Då anpassade sig invandringen till arbetsmarknadens behov av 

arbetskraft.2 Idag ser situationen helt annorlunda ut, den del som utgörs av 

arbetskraftinvandrare är idag försvinnande liten om man jämför med den del som numera 

är flyktingar eller anhörig invandrare. Enligt invandrarverkets publikation ”rapport 

integration 2003” var invandringen till Sverige år 2002 cirka 60 000, en siffra som är något 

mindre än den var under invandringens toppar på början av 1970 talet och i mitten av 1990 

talet.3 Resan från ett etniskt homogent samhälle till det mångkulturella 2000-talets Sverige 

illustreras på ett mycket bra sätt i ”Rapport integration 2003” som hävdar att drygt 1,9 

miljoner människor i Sverige antingen själva är födda utomlands eller har en eller två 

föräldrar som är det.4 Dessa människor är en stor tillgång, och innebär stora möjligheter för 

det svenska samhället om de kan integreras på ett tillfredställande sätt, vilket bör beröra 

alla då det är en viktig faktor i samhällsutvecklingen.5

Sverige har byggt sin välfärdsstat på tanken att hela den arbetsföra befolkningen är med 

och bidrar till nationalekonomin så att även framtida generationer kan njuta av den välfärd 

som finns i Sverige.6 Därav kommer det sig att tillgången till arbete är en väsentlig del i 

integrationen av invandrare, både ur ett socialt och ur ett ekonomiskt perspektiv.7 Genom 

att inneha ett arbete utvecklar man lättare sociala nätverk, vilket kan leda till kontakter med 

infödda svenskar som i sin tur underlättar inlärning av språket och därmed även 

integrationsprocessen.8

                                                
1 Integrationsverkets fickfakta, s.12
2 Aronsson (1994) s.50 
3 Rapport integration 2003, s.84
4 Rapport integration 2003, s.9
5 Rapport integration 2003, s.9
6 Hagos, i Arbetsmarknadens roll i invandrarnas integrationsprocess (2002) s.58; Regeringens proposition 1997/98:16, 
s.45
7 Regeringens proposition 1997/98:16, s.45-48
8 Diaz i Vägar in i Sverige (SOU 1996:55), s.76; Berg i Multiculturalism in the Nordic Societies (1994) s.196



Samverkan mellan myndigheter

5

Genom att belysa några intressanta siffror, kan ett problem för integrationsprocessen 

urskiljas. Utav utrikes födda personer i åldern 25-44 som bott i Sverige mellan 0-4 år är 

sysselsättnings graden totalt 33,21 %, jämförelsevis är samma siffror för inrikes födda 

84,29 %.9 En enorm skillnad som delvis kan förklaras genom att personerna varit i 

Sverige endast en kort tid, men siffror visar även att personer som bott i Sverige i 20 år 

har en lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda.10 Med det ovanstående vill jag påpeka 

att det finns stora problem i arbetsmarknadsintegrationen gentemot invandrare. 

Men det finns även ljuspunkter och en av dessa är ett projekt som kallas Mångfald Hörby. 

Detta är ett projekt som startats i kommunen Hörby i Mellanskåne. Ett stort problem för 

kommunen har tidigare varit att tidigare utbildningar och praktikplatser inte givit något 

tillfredställande resultat och invandrare har därför inte till fullo kunnat delta i samhället.11

1.2 Hörby Mångfald
Hörby kommun har sedan den 1 april 2004 drivit projektet Hörby Mångfald. Trots tidigare 

utbildningar och praktik har ett större antal personer som varit i Sverige en längre tid fortfarande 

inte fått tillträde till arbetsmarknaden vilket bidrar till att integrationen försvåras i kommunen. Det 

har visat sig svårt att finna praktikplatser som dels kunnat ge arbetslivserfarenhet samt tillfälle att 

praktisera den svenska som förvärvats.12 Trots de tidigare utbildningarna som erbjudits, har en stor 

del av personerna inte den kunskap som krävs i det svenska språket eller hur det svenska samhället 

fungerar.13

1.2.1 Arbetsmetoder
Projektorganisationen (PO) i Hörby är huvudsakligen uppbyggd kring tre personer, projektledaren 

och de två handledare (mentorer) som har det dagliga ansvaret för driften av projektet. Dessa 

personer har i sin tur i uppgift att handha den viktigaste resursen i projektet, vilket är de deltagare 

som projektet riktar sig mot. Vid inskrivningen i projektet sker därför ”en djupintervju där vi går 

igenom dennes bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper.”14 Efter en utvärdering 

                                                
9   Rapport integration 2003, s.11
10 Rapport Integration 2003 s.87
11 Projektbeskrivning Mångfald Hörby
12 Problemanalys Mångfald Hörby
13 Problemanalys Mångfald Hörby
14 Problemanalys Mångfald Hörby
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och matchning med personens tankar och önskan tas ett beslut om vilken insats som är mest 

passande för den personen.

Då personerna är unika individer måste det för varje deltagare skapas en individuell handlingsplan, 

särskilt då inom utbildningen.  Tyngdpunkten i utbildningen har fokuserats kring vardagssvenska, 

uppförandekod och teknik i hur man söker arbete samt praktik som kan erbjuda en fot in i 

arbetslivet, där en chans att använda de förvärvade svenskkunskaperna skapas. Utbildningen sköts 

i samarbete med komvux, där från början en lärare skötte all undervisning. Denna person slutade 

efter drygt ett år, hans uppgifter togs då istället hand om av mentorerna, som då kom att sköta dels 

utbildningen och sina normala arbetsuppgifter.15

Oftast börjar deltagarna att delta i den undervisning som sker samtidigt som jobbsökande sker, 

andra kan gå direkt till jobbsökande utan utbildning, andra har en långvarig utbildning framför sig 

innan arbete eller praktik kan bli aktuellt.

Dessa uppgifter används sedan till att sammanställa en deltagarbank.

Projektet ”Hörby mångfald” har även lagt ner mycket tid på att lägga upp en företagsbank, vilken

är handledarnas andra stora uppgift. Här har företag i främst Hörby Kommun men även i 

närområdet kartlagts. I denna sparas företagens namn, adress och dess kontaktperson, nuvarande 

situation och framtida planer när det gäller anställningar.16

Utöver projektorganisationen är även Individ och Familjeomsorgen (IFO) och Arbetsförmedlingen 

(AF) med som intressenter. Huvudsakliga uppgifter för dessa är att hänvisa deltagare till projektet 

och att ha en kontinuerlig uppföljning av dessa med projektorganisationen.17

PO, IFO och AF har i uppgift att skapa en ny arbetsgrupp som i nära samarbete ska säkerställa 

projektets mål samt ”kartlägga och minimera de problem som motverkar en önskad välfungerande 

arbetsmarknadsintegration.”18

Målen som ska uppfyllas med projektet är följande.

1. Integrationen ska ses som en ömsesidig process mellan individ och samhälle.

2. Organisationen ska fokusera på att ge individen ett aktivt stöd och ge hjälp till självhjälp.

3. Fokusering bör riktas mot deltagarnas kompetens och resurser.

4. Utbildning ska anpassas efter varje deltagares behov och kunskaper.

                                                
15 Projektbeskrivning Mångfald Hörby
16 Problemanalys Mångfald Hörby
17 Problemanalys Mångfald Hörby, Intervju med Projektledaren
18 Problemanalys, Mångfald Hörby
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5. Utbildning ska vara riktad mot såväl näringsliv som den offentliga sektorn.

6. Samverkan mellan myndigheter skall vara ett ledmotiv.19

Efter att projektet startades 2004-04-01 hade 59 personer gått igenom projektet, av dessa har 20

stycken fått jobb och ytterligare 8 gått vidare till nya utbildningar, dessutom har 17 stycken skrivits 

ut på grund av psykisk eller fysisk oförmåga att jobba.20

1.3 Problemformulering
Det problem som jag vill formulera i denna uppsats är att människor som invandrar till 

Sverige numera gör det antingen som flyktingar eller anhöriga till invandrare och därför 

inte har tillgång till arbete i samma utsträckning som fallet var för arbetskraftinvandrarna

på 70-talet. Genom arbetet kom arbetskraftinvandrarna i kontakt med det svenska språket 

och kunde skapa nätverk med svenska arbetare för att på det sättet komma in i samhället. 

Invandrare som anländer till Sverige nu för tiden blir placerade i SFI (Svenska för 

invandrare) vilken har fått en stark kritik för att vara oflexibel och inte tar hänsyn till 

individuella förutsättningar, det har även hävdats att samspelet mellan SFI, 

arbetsförmedling och arbetsmarknad är alldeles för dåligt.21Denna brist på samspel

mellan de olika myndigheterna skulle kunna vara en bidragande orsak till att 

integrationen in på den svenska arbetsmarknaden är trög.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av projektet Mångfald Hörby undersöka 

huruvida samspelet mellan myndigheter kan påverka arbetsmarknadsintegrationen för 

invandrare.

För att uppnå mitt syfte med uppsatsen kommer jag att ställa följande frågor.

 Hur har projektet Mångfald Hörby utvecklat arbetet med arbetskraftintegration i 

Hörby kommun?

 Hur överkommer man i Hörby kommun barriärerna som finns i de samhälleliga

strukturerna?22

                                                
19 Problemanalys, Mångfald Hörby
20 Projektbeskrivning Mångfald Hörby, 17 stycken har skrivits ut pga psykisk eller fysisk oförmåga att jobba.
21 Rapport integration 2001, s.13
22 Mer kring detta begrepp i teoriavsnittet.
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1.5 Avgränsningar
Genom att välja just detta projekt och denna kommun vill jag eftersträva en djuplodande 

undersökning av de faktorer som påverkar invandrares tillträde på arbetsmarknaden.

Jag har avgränsat min studie till integration på arbetsmarknaden och därför kommer jag 

ej att undersöka områden såsom bostadsintegration eller politisk integration, dock vill jag 

påpeka att den sociala och kommunikativa integrationen spelar stor roll även när man 

undersöker arbetsintegration, framförallt avser jag då språket och tillgång till människor 

som pratar svenska, så dessa aspekter kommer att vara närvarande i min studie.

På grund av tidsbrist och problem med att få kontakt med de invandrare som genomgått 

projektet valde jag att helt fokusera på de personer som varit med och format och drivit 

projektet. Detta innebär att diskriminering som en viktig faktor kommer att fattas i 

studien. Diskriminering är en faktor som säkert har en påverkan på invandrares inträde på 

den svenska arbetsmarknaden Jag kände att det fanns en risk att studien skulle bli för stor 

om jag skulle ta med en så stor faktor. Men det ska dock sägas att under intervjuerna kom 

det upp en del information om detta, men inte tillräckligt för att motivera att i efterhand ta

med denna faktor i studien men ändock tillräckligt för att den bör omnämnas som en brist 

i analysen då det är en faktor som är närvarande i samhället.

1.6 Tidigare forskning
En viktig källa för denna studie är en rapport från Integrationsverket; Uppsalamodellen, 

Samverkan för integration inom det regionala tillväxtavtalet. I denna rapport redovisas de resultat 

som åstadkommits i ett integrationsprojekt i Uppsala län. Uppsala län startade år 2000 detta 

projekt, där ett flertal olika underprojekt är aktiva. Bland annat riktas insatser till ungdomar såväl 

som vuxna, till invandrare med olika former av problem såväl språkliga som sociala och 

hälsomässiga. Projektet är med andra ord heltäckande med många olika syften.23

Bland underprojekten i Uppsalamodellen är två extra intressanta; 

 INTROSAM- samverkan för tidig arbetsmarknadsintroduktion. 

                                                
23 Uppsalamodellen, s.22
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Syftet med detta projekt är att skapa ett arbetssätt där myndigheter, organisationer och företag 

arbetar gränsöverskridande med fokus på individens intresse och självförsörjning.24

Jobb Direkt.

Riktar sig främst till invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden efter avslutad 

introduktion, främst på grund av dåliga språkkunskaper vilket kan leda till en 

”rundgångssituation”25.

Undervisningen i projektet har varit ett samarbete mellan SFI och AF och den vanliga 

vuxenskolan, där samhällsinformation, arbetsmarknadsinformation, språkpraktik varit integrerade 

delar i utbildningen.26

Rapportens huvudsakliga resultat är att den förbättrade samverkan som skapats mellan företrädare 

för Uppsala kommun, länsstyrelsen, landstinget, AF, Migrationsverket och Integrationsverket

brutit den spärr som tidigare funnits mellan dessa aktörer.27 Denna nya samordning har medfört att 

aktörerna på ett mera effektivt sätt kan dela information och finna en större förståelse för 

respektive organisations verksamhet och situation.28

 Det största problemet med projektet är avsaknad av medverkan från näringslivet enligt 

rapporten.29 Vidare slår rapporten fast att med hänsyn till tidigare resultat och de mål som sattes 

upp inom projektet har projektet varit en framgång, men framförallt så har projektet utvecklat 

arbetet kring integration i länet och situationen för invandrare verkar vara bättre. 

1.6.1 Språkets betydelse 
Alla invandrare i Sverige har rätt till undervisning i det svenska språket, detta är en 

skyldighet som de svenska kommunerna ska tillhandahålla. Svenskundervisningen 

ska i samarbete med Arbetsförmedlingen även varvas med arbetsplatsorientering för 

att främja användning av svenska språket och träning i det samma.30

                                                
24 Uppsalamodellen, s.22
25 Uppsalamodellen, s.22
26 Uppsalamodellen, s 23
27 Uppsalamodellen, s 55
28 Uppsalamodellen, s 42
29 Uppsalarapporten, s 56
30 http://www.skolverket.se/content/1/c4/11/19/Lagesbedomning2006_sfi.pdf, s.174
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SFI ska förutom ovanstående även ge deltagarna en grundläggande förståelse för 

svenska sociala normer och sociala koder och kunskap om det svenska 

samhällslivet.31

Grundläggande kunskaper i svenska särskilt i tal är av stor betydelse för att vara 

kapabel att skapa kontakter med infödda svenskar. Risken för att isoleras ökar då 

denna kunskap inte finns och chansen att få jobb minskar radikalt om 

svenskkunskaperna är otillräckliga32.

1.6.2 Lundquist aktör-strukturmodell
Lennart Lundquist har i sin bok förvaltning stat och samhälle beskrivit hur ett förhållande kan se 

ut mellan olika aktörer. Då det i offentlig förvaltning ofta är ett flertal aktörer som medverkar är 

det en intressant forskning som kan beskriva hur olika aktörer påverkar varandra och i hur stor 

grad de gör detta. Modellen som jag nedan förklarar kallas aktör-struktur modellen.

Denna modell kan genom att den är holistisk beskriva problematiken som förvaltningen 

är ställd inför i samhället.33

Figur 1. Maktrelationerna i ett nätverk.34

Nätverket är enligt Lundquist proportionellt till hur mycket makt varje aktör har, dvs. 

varje rektangel visar hur mycket makt aktören har. Om vi antar att aktör A är regeringen 

och B är arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) framgår det att regeringen har mera makt än 

vad AMS har, dock finns även en tredje aktör (t ex ett multinationellt företag) vilket 

                                                
31 Sverige, framtiden och mångfalden (SOU 1996:55) s.336
32 Vägar till arbete för invandrare (1998) s.39
33 Lundquist (1992) s.40
34 Lundquist (1992), s.40

       x

A B
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medför att relationen mellan A och B är mindre avgörande eftersom det finns en mycket 

större aktör med i nätverket. 

För att fortsätta diskussionen så måste vi skilja på aktörer och strukturer. Aktörer är 

individer eller kollektiv (t.ex. myndighet) som i en viss utsträckning har dels en 

medvetenhet och även autonomi. Strukturerna kan vara samhälleliga, fysiska eller 

ekologiska. Aktörer eller strukturer är inte alltid formella organisationer och därför kan 

dessa även ges detta benämningen nätverk av aktörer eller strukturer.35

I min studie är det de samhälleliga strukturerna som är intressanta och dessa utgörs av 

mönster av beteenden och idéer, som aktörerna medvetet eller omedvetet skapat, dessa tar 

dock väldigt lång tid att skapa, och varje ny aktörsgeneration övertar i sin tur de gamla 

strukturerna, dessa ändras en del och en del nya kommer till, allt detta sker mer eller 

mindre medvetet från aktörernas sida. Dessa samhällsstrukturer kan beskrivas som 

institutioner, regler eller värdesystem.36  

Detta är en oerhört komplicerad modell, dess förtjänst är dock att den kan bidra med en 

helhetsbild av hur relationen mellan de olika aktörerna i det projekt jag ska studera 

fungerar.

2.0 Teoretiskt ramverk
Integration har flera olika dimensioner och är därför svår att beskriva utan att ta hänsyn till ett 

antal aspekter, vilka jag kommer till senare. Men för att göra min studie det vill säga undersöka 

hur samverkan mellan myndigheter påverkar en integrationsprocess har jag riktat in mig på en 

dimension, vilken är organiseringen av hur ett program ser ut. I detta fallet hur Mångfald Hörby 

har organiserats. I följande kapitel diskuteras begreppet integration varefter Diaz modell 

förklaras. Därefter kommer denna att modifieras för att bättre passa studiens ändamål.

2.1 Integration eller assimilation
Då studien avser att undersöka fenomenet integration vill jag förklara och definiera detta 

begrepp och dessutom förklara dess relation till begreppet assimilation. Då invandringen 

till Sverige tog fart under 1950-talet fanns ingen uttalad politik, det var snarare så att det

förväntades att invandrarna skulle smälta in i det nya svenska samhället, med andra ord 

                                                
35 Lundquist (1992) s.42
36 ibid, s.41-42
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var det en outtalad assimileringspolitik.37 Diaz beskriver assimilering som en process då 

invandrarna antar det nya samhällets kultur och seder och blandar med sin egen vilket 

leder till att de blir oskiljbara från de infödda.38 Integration hävdar Diaz är uppnådd när 

invandraren har smält in och blivit en fungerande del i värdsamhället, de har på samma 

gång kvar en del av deras ursprungliga kulturella och etniska identitet men har även 

anammat många av värdarnas attityder och beteenden. Likheten mellan dessa begrepp är 

ett antagande av att invandrarnas sociala och kulturella olikheter redan vid första 

kontakterna med värdsamhället minskar, dock kan integrerade invandrare behålla en del 

av sin egen kultur till skillnad från en assimilerad som inte går att skilja från värdarnas 

kultur.39 Enligt Diaz är bibehållandet av de ursprungliga kulturella och sociala attributen 

viktig eftersom 

”…integration rest on a belief in the importance of cultural differentiation within a 

framework of social unity.”40

Integration är således ett socialt fenomen som kan beskriva hur invandrare deltar i olika 

sociala aktiviteter och kan användas för att beskriva hur invandraren integreras på olika 

plan, detta kan vara tillgång till sociala nätverk med de infödda, eller i vilken grad 

invandraren deltar på arbetsmarkanden.41

2.2 Diaz integrationsmodell
För att beskriva processen integration har jag valt att använda mig av en sociolog vid 

namn Jose Alberto Diaz som 1993 kom ut med en avhandling som heter Choosing 

Integration. Delar av denna teori har jag valt att använda mig av i mitt arbete, nedan 

beskriver jag de delar som jag valt ut för min studie.

Som jag tidigare nämnde är integration en process med flera olika dimensioner, Diaz 

beskriver 7 olika och dessa är42:

1. Ekonomisk integration

2. Social integration

3. Boendeintegration
                                                
37 Sverige framtiden och mångfalden, (SOU 1996:55) s.26
38 Diaz (1993) s.16
39 Diaz (1993) s.16
40 Diaz (1993) s.16
41 Diaz i Vägar in i Sverige (SOU 1996:55) s.74
42 Diaz i Vägar in i Sverige (SOU 1996:55) s.85-88
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4. Politisk integration 

5. Familjeintegration

6. Kommunikativ integration

7. Personlig integration

Av dessa är ekonomisk, social och kommunikativ integration av intresse för min studie, 

därför kommer jag endast att beskriva dessa. Finns intresse av att veta mer om 

de andra dimensionerna hänvisar jag till källan.

Kommunikativ integration

Att kunna förstå och prata svenska språket är enligt Diaz (1993) en fundamental grund 

för att nå de andra dimensionerna. Detta kan handla om att vara kapabel att verbalt 

konversera eller tillgodogöra sig myndighetsinformation.

Ekonomisk integration

Denna dimension är av stor vikt då den innefattar invandrarens deltagande i det svenska 

arbetslivet. Utan ekonomiska resurser blir det mycket svårare att komma till rätta i det 

nya landet.

Social integration

Kontakter med infödda svenskar där språket kan användas är viktiga och kan stärkas 

genom att invandraren har tillgång till arbete och arbetskamrater som pratar svenska.43

Som jag tidigare nämnde har även Diaz en variant av aktörsstruktursmodellen, som dock 

ser lite annorlunda ut än vad Lundquist gör. 

Figur 2. Diaz modell för integration.44

                                                
43 Diaz i Vägar in i Sverige (SOU 1996:55) s.87; Diaz i Multiculturalism in the Nordic Societies (1994) s.9
44 Diaz (1993) s.67
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I denna modell får man anta att aktören är invandraren som genom en process ska 

integreras, hur väl invandraren lyckas integreras på de olika områdena antas bero på dels 

aktörens faktorer men även de strukturella faktorerna. Aktörens faktorer är:

Motivation - Anledningen till att lämna hemlandet, vilken kan vara av politisk eller

ekonomisk karaktär. Finns tankar om att återvända till hemlandet spelar även detta in.

Resurser - Som resurser räknas individens ekonomiska tillgångar, och vilket arbete som 

individen innehade i hemlandet, vilken utbildning man har från hemlandet är också 

viktig. 

Kostnader - Dessa kan vara sociala, psykologiska eller materiella kostnader, mera 

specifikt är det säkert väldigt jobbigt att lämna hemlandet där man hade en bra utbildning 

och ekonomisk status för att komma till ett nytt land och vara tvingad att ta betydligt 

sämre jobb.45

De strukturella faktorerna kan i sin tur delas in i barriärer och möjligheter. 

Barriärer som finns för invandrarens arbetsmarknadsintegration kan vara 

 Diskriminering från exempelvis näringslivet. 

 Ändrade förhållanden på arbetsmarknaden, det vill säga okvalificerade jobb har i 

stor utsträckning rationaliserats bort.

                                                
45 Diaz (1993) s.135-146
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 Invandringens karaktär har skiftat från en arbetskraftinvandring till flykting 

invandring vilken har ökat det språkliga och kulturella avståndet mellan infödda 

och invandrare.46

Möjligheter för att integreras kan vara

 Vistelsetiden i Sverige, det har visat sig att ju längre tid man varit i Sverige, ju 

större är sannolikheten att inneha ett jobb.

 Samma sak gäller huruvida invandraren innehavt ett jobb i hemlandet och om det 

varit av hög eller låg status karaktär.47

Då min studie kommer att beröra organisationens roll i integrationsprocessen och då jag 

ej har för avsikt att studera eller intervjua några invandrare som deltar i Mångfald Hörby 

minskar intresset av den aktörsbundna dimensionen för min studie. Jag väljer likväl att ha 

den kvar i den modifierade modellen då den samverkan som existerar sannolikt även 

påverkar dessa faktorer, ytterligare en anledning till att jag har kvar dem är att jag 

möjligtvis kommer att kunna få svar från mina intervjupersoner som kan förklara vissa av 

aktörens faktorer. Den viktigaste förändringen är dock att jag fört in organiseringen och 

samverkan som en faktor som kan påverka, denna påverkar som jag sade både 

invandraren och strukturerna, det jag vill visa är att hur man organiserar de olika 

myndigheterna i ett projekt kommer att kunna påverka strukturerna, man kan t.ex. 

påverka näringslivet att skaffa fler praktikplatser, motverka diskriminering och på andra 

sätt påverka näringsliv att bli mera integrationsinriktat. Vidare kommer den alltså även att 

påverka individerna, t.ex. kan man öka motivationen hos individerna, förbereda och 

hjälpa till med jobbsökarprocessen, eller påskynda validering av utbildningar från 

individernas hemland.

Denna ruta kommer att analyseras med hjälp av Rothsteins ”modell för analys av 

huvudkategorier för implementering av offentlig politik” vilken beskrivs närmare i 

nästföljande avsnitt.

Figur 3. Min modifiering av Diaz modell för integration.

                                                
46 Vägar till arbete för invandrare (1998) s.21; Varför sitter ”brassen” på bänken eller varför har invandrare så svårt att 
få jobb (1996) s.21
47 Diaz (1993) s.83-84
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2.3 Organisering och samverkan av verksamheten
“… ett aldrig så genomtänkt åtgärdsprogram kommer att misslyckas om det anförtros åt 

en för genomförandet olämplig organisation.”48

Vad jag vill belysa med detta citat är organisationsboxen i fig. 3, nämligen att ett program 

som inte har rätt organisation eller en lämplig sådan kommer inte att kunna utföra sina 

uppgifter på ett tillfredställande sätt.  I debatten kring integrationen av invandrare på 

arbetsmarknaden påpekas ofta bristerna hos invandraren, såsom deras brister i språk, 

utbildning och omfattning av deras arbetslivserfarenhet, men kanske borde vi rikta vår 

uppmärksamhet mot de hinder som existerar i näringslivet och bland arbetsförmedling 

och mottagningssystemet.49

I rapport integration 2001 hävdas att flera av de projekt som varit framgångsrika i att 

integrera invandrare på arbetsmarknaden, lyckats just på grund av att de klarat av att ena 

flera olika myndigheters funktioner. Vidare hävdas att ytterligare en faktor till det 

lyckade resultatet är att man inom dessa projekt tillåts improvisera och testa nya metoder

och anpassar metoderna som de använder sig av till olika individer och arbetar nära 

människorna. Inom de vanliga myndigheterna har man enligt rapporten en förmåga att 

anpassa problemet till de befintliga strukturerna, vilka ofta är tröga och regelstyrda, vilket 

gör att de tappar mycket av den flexibilitet och samarbetsförmåga som behövs för att lösa 

ett problem med så många dimensioner som integrationen innebär.50

                                                
48 Rothstein (2002) s.86
49 Vägar till arbete för invandrare (1998) s.21
50 Rapport integration 2001, s.129
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För att beskriva och förklara betydelsen av hur organisationen inom ett projekt påverkar 

utgången av integrationsprocessen kommer jag att använda mig av Rothsteins ”modell 

för analys av implementering av offentlig politik” vilken jag beskriver i figur 4.

Figur 4. Modell för analys av huvudkategorier för implementering av offentlig politik.51

Rothstein förklarar att det finns tre olika faktorer som är av avgörande karaktär för att 

bedöma om ett program/projekt är genomförbart, problemet kan ligga i konstruktionen av 

programmet (innehåll) eller genomförandet av det (organisationen), Rothstein har även 

en faktor som han benämner som legitimitet, den tredje rutan vertikalt. Denna faktor 

anser jag dock inte är väsentlig för min studie eftersom jag som jag tidigare nämnde inte 

kommer att intervjua deltagarna i projektet, alltså kommer jag inte att kunna analysera 

huruvida de anser att projektet är legitimt.

Vad jag vill visa med denna figur, är att skapandet och utförandet av ett program eller 

projekt är oerhört komplicerat och mångdimensionellt, där fel kan uppstå på en mängd 

olika plan. Nu har jag som tidigare stipulerats riktat in mig på organiseringen och 

samverkan av projektet, men anser ändå att projektets innehåll inte är oviktigt och 

kommer därför att även använda denna dimension.

Horisontellt finns två boxar benämnda substans och process. Utifrån dessa två kriterier 

kan man sedan analysera de två faktorerna som jag tidigare benämnde innehåll och 

organisation. 

Den substantiella kategorin behandlar de faktorer som har med programmets 

innehållsmässiga detaljer att göra, t.ex. huruvida programmålen kan ändras i takt med att 

medborgare och tjänstemän agerar i den situation där de möts, ute på arbetsförmedlingar 

                                                
51 Rothstein (2002) s.88
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och andra myndigheter. Den processuella handlar istället om dynamiken i programmet, 

hur får man beslutskedjor på olika nivåer att fungera.52

För att enklare beskriva denna analysmodell kommer jag nu att beskriva varje faktor 

genom att dela in dem i de nämnda kategorierna substans och process.

2.3.1 Policyutformning
2.3.1.1 Substans

Policyutformningens substans är enkelt uttryckt hur åtgärdsprogammet är utformat. Detta

är en väldigt viktig detalj i utarbetandet av ett program eftersom ett felkonstruerat 

program, näppeligen kommer att få de effekter som man hoppats på. I värsta fall kan det 

även visa sig ha bieffekter. Policyutformningen behöver en korrekt kausal teori som 

Rothstein skriver för att det ska vara möjligt att implementera programmet på ett 

framgångsrikt sätt. Att ge arbetslösa en utbildning som arbetsmarknaden inte efterfrågar 

kommer inte att öka deras chanser att få jobb, oavsett om det är hög kvalité på 

utbildningen eller inte.53

Forskningen kring implementering hävdar ofta att policymålen som ett program ska 

utformas efter ska vara klara och precisa men även att man på förhand har kunskap om 

relationen mellan de åtgärder som man valt och de effekter och mål som man eftersträvar. 

Rothstein håller inte helt med om detta då han hävdar att i dagens samhälle, som 

förändras väldigt snabbt vilket kräver att den offentliga politiken kan klara av nya 

situationer och krav, alltså bör flexibilitet i implementeringsledet främjas.54 Denna typ av 

program beskrivs som dynamiskt interventionistiska. Typiskt för denna form av program 

är att de alla på ett eller annat sätt är syftade att påverka individen i en dynamisk process. 

Exakt vad som fungerar är osäkert, och kunskapen kring problemet är inte alltid så stor. 

Detta skapar i sin tur stora variationer för de personer som ska utföra arbetet på fältet. 

Därav måste man tillåta den operativa personalen att vara flexibla i sin utövning.55

                                                
52 Rothstein (2002) s.86-87
53 Rothstein (2002) s.86-90
54 Rothstein (2002) s.94
55 Rothstein (2002) s.95-98
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2.3.1.2 Process

Innehållets utformning skapas ofta i termer av regelstyrning eller målstyrning, där 

målstyrning (ramlagar) kännetecknas av vaga målformuleringar som ger politiker 

utrymme att vara generösa då det är fritt fram att sätta upp mål eftersom de just är 

allmänna mål, detta i sin tur kan leda till svårigheter i utvärderingsstadiet. Detta 

kontrasterar mot regelstyrningen där politiska beslut är kopplade till en direkt plikt för 

staten att utföra besluten.56

Program eller projekt som berör t.ex. arbetsmarknaden är vad Rothstein säger dynamiskt 

interventionistiska, och program av denna karaktär kräver att innehållet är löst 

formulerat, alltså målstyrda eftersom besluten är nödgade att anpassas av fältpersonalen i 

varje enskilt fall.57

2.3.2 Organisation
2.3.2.1 Substans

Organisation anses i organisationsteorin vara ett redskap som nyttjas för att samordna och 

nå ett visst mål, organisationen har ett syfte och ett på förhand bestämt mål som 

organisationen ska arbeta för att nå.58 För att nå detta mål krävs tillräckliga resurser, en 

motiverad och välutbildad personal och en kontinuerlig utvärdering av organisationen.59

För att veta vilken organisationstyp som passar för ett visst ändamål anser Rothstein att 

man bör begagna sig av en vad han kallar DBP-teori vilket står för Det Beror På. Detta 

betyder att beroende på vilka uppgifter som ska lösas och vilken insatsteknologi som 

organisationen ska jobba med bör man välja olika organisationsmodeller. Vad Rothstein 

menar med vilka uppgifter om ska lösas, kan detta röra sig om hur stor variation och hur 

vilken grad av situationsanpassning som krävs för att lösa ett specifikt problem. 

Insatsteknologi betyder i sin tur om det finns standardiserade handlingsrepertoarer, eller 

om organisationen måste söka nya lösningar, vara kreativa och söka nya lösningar och 

kunskap för varje nytt fall.60 Om det är så att projektet både måste vara kapabelt att klara 

av varierande uppgifter och söka ny kunskap krävs en autonom organisering av aktörerna 

                                                
56 Rothstein (2002) s.100-102
57 Rothstein (2002) s.107-110
58 Abrahamsson, Andersson (2000) s.11
59 Rothstein (2002) s.107
60 Rothstein (2002) s.108
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där de har ett stort eget ansvar att utföra sina uppgifter, men har då att acceptera att bli 

utvärderade i efterhand.61

2.3.2.2 Process

När det gäller organiseringens process är det största problemet även här ansvarsdrift. När 

det gäller offentliga åtgärdsprogram är i flertalet fall ofta ett antal olika organisationer 

eller aktörer delaktiga i genomförandeprocessen. Dessa olika aktörer har dessutom ett 

handlingsutrymme som medför att det politiska ansvarsutkrävandet inte går att finna hos 

våra valda politiker utan istället hos varje enskild aktör och detta medför att 

ansvarsutkrävandet blir nästan omöjligt då man inte kan bestämma vem som bär ansvar 

för vad. Därför är det av vital betydelse att man vid organiseringen av programmet ser till 

att organisationerna som medverkar arbetar åt samma håll, är välkoordinerade men 

framförallt att ansvarsfördelningen görs tydlig mellan de olika myndigheterna.62

                                                
61 Rothstein (2002) s.109-110
62 Rothstein (2002) s.111-115
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3. Metod
Jag kommer i följande kapitel att redovisa den metod och det material som jag använt mig av under 

studiens gång, de problem som jag stött på under arbetets gång kommer även att belysas.

3.1 Val av metod
Min föresats med denna studie har från början varit att intervjua ett antal personer i det projekt som 

jag valt att studera, det har därför varit klart för mig redan från start att jag velat göra en kvalitativ 

studie. Det är dock inte tillräckligt att använda mig av endast denna metod, då jag även har ett 

behov att studera lokala dokument och annan litteratur för att stödja mina resultat. Därför kommer 

jag även att utföra en kvalitativ textanalys.

Med den kvalitativa metoden vill jag kunna få fram ett flertal nyanser och detaljer om det fenomen 

jag undersöker, och samtidigt få kunskap om individens uppfattning och tolkning av fenomenet.63

Om man som forskare inte är insatt eller har en bred kunskap inom det område man ska studera, 

rekommenderas den kvalitativa metoden64, och i mitt fall var min kunskap om integration och 

integrationsprojekt klart begränsade.

Med mina kvalitativa intervjuer vill jag studera hur personerna som jag ämnar intervjua tänker och 

känner angående mitt studieområde för att sen kunna tolka detta.65 Jag kommer att använda mig av 

individuella intervjuer, med minimal styrning av mina respondenter och siktar på att det ska ske 

med en hög grad av flexibilitet, vilket även går under namnet semistruktuerade eller 

halvstrukturerade intervjuer.66

Den litteratur jag behöver använda för min studie kommer jag att behöva läsa noggrant för att ta 

fram det viktiga i texten, det vill säga att det som är av relevans för min studie behöver jag tolka 

fram ur de texter jag läser.67 Inom den kvalitativa textanalysen kan man använda sig av dels den 

systematiserande metoden. Denna metod syftar till att förstå tankestrukturen i texten, ordna en 

texts innehåll logiskt eller klassificera innehållet. Den andra metoden är den kritiskt granskande 

där man istället prövar hur väl en text lever upp till verkligheten, texten blir forskarens verktyg för 

att pröva dess validitet.68

                                                
63 Jacobsen (1993) s.94
64 Jacobsen (1993) s.150
65 Kvale (1997) s.117
66 Denscombe (2000) s.135; Kvale (1997) s.117
67 Esaiasson,.mfl (2003) s.233-234
68 Esaiasson, .mfl (2003) s.234-235
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I denna studie är det i huvudsak den systematiserande metoden som kommer att användas då det är 

textens innehåll som är det väsentliga för studien, men även den kritiska kommer att behövas för 

att källkritiskt granska den utvalda litteraturen.

3.2 Intervjuforskningens sju stadier
Denna intervjuundersökning har genomförts med hjälp av de sju kronologiska stadier som Kvale 

fastställer som; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.69

Jag startade min undersökning sommaren 2005 med att ta kontakt med projektledaren för 

Mångfald Hörby. Med hans hjälp fick jag dels kunskap om projektets bakgrund och dess mål. Vid 

ett möte med projektgruppen fick jag ställa frågor och presentera den teori som jag tagit fram, och 

vid detta tillfälle fick jag även kontakt med handledaren inom projektet. Jag fortsatte sedan med att 

fördjupa mig inom området integration och försökte lokalisera material som skulle komma att vara 

användbart under studien.

Under hösten 2005 fortsatte jag sedan att arbeta med teori och det material som jag funnit, med 

hjälp av detta utkristalliserades det syfte mina intervjuer skulle ha.

I följande kapitel kommer jag att redovisa samtliga kvarvarande stadier utom rapporteringen som 

redovisas i kapitel 4.

3.3 Intervjuerna
Efter beslutet att använda en kvalitativ intervju, kommer ytterliggare beslut, nämligen huruvida 

man skall använda sig av en strukturerad eller semistrukturerad intervju vid samtalen med 

respondenten. 

Som jag redan fastslagit ville jag använda mig av en semistrukturerad intervju då denna lämnar

plats för spontanitet under intervjuproceduren och i likhet med den strukturerade intervjun har man 

med denna typ av intervju även en färdig lista med ämnen som ska behandlas under intervjun. Det 

som är fritt är dels ämnenas ordning och man har som intervjuare en stor frihet att låta 

respondenten utveckla sina svar.70 Det är det aktuella samtalets gång som avgör hur intervjuaren

ska fortsätta med frågorna och detta varierar från samtal till samtal, vilket medför att det på sätt 

och vis är respondenten som avgör hur samtalet artar sig, då man som forskare delvis styrs av vilka 

                                                
69 Kvale (1997) s.79
70 Denscombe (2000) s.135
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svar som uppkommit.71 Ett problem som dock uppstår med detta intervjuförfarande är att om

intervjuaren varken styr intervjun eller begränsar respondentens svar kan dessa bli svåra att tolka 

när svaren sedan ska sammanställas.72

Med en strukturerad intervju är intervjuförfarandet mycket mer strikt, med ett förutbestämt 

upplägg som snarare liknar ett frågeformulär, svarsalternativen är också begräsade vilket är 

ypperligt vid insamlande av kvantitativ data.73

Intevjuguiden (se bilaga 1) har utformats för att passa ett ledigt och fritt samtal. Trots att frågorna 

kan komma att ställas i en annan ordning än den jag har på pappret är de naturligt uppdelade, så att 

de frågorna som är sammankopplade kommer i följd, därför är det viktigt att jag inte är rigid i min 

framställning av dessa, utan låter samtalet ta den form som det tar. 

Under intervjuerna har jag varit medveten om och stött mig på Vetenskapsrådets fyra allmänna 

etiska krav, vilka lyder som följer; 74

1. Informationskravet

o Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

Innan varje intervju har en första kontakt tagits då studiens syfte framställts för varje respondent.

2. Samtyckeskravet

o Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Vid tillfället för intervjun har respondenten fått tillfälle att dra sig ur studien, och även informerats 

om att de ej behöver bli bandade. Varje respondent har även blivit lovad att få tillgång till en kopia 

av det färdiga arbetet.

3. Konfidentialitetskravet

o Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skalla förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

De bandningar som gjorts ska efter utförd studie raderas. Respondenterna har trots att de samtyckte 

till att bli omnämna med namn bli omkodade till tjänstetitlar och/eller kontaktpersoner inom 

respektive myndighet.

4. Nyttjandekravet

o Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.

                                                
71 Trost (1997) s.19
72 Andersson (1994) s.73
73 Denscombe (2000) s.135
74 Vetenskapsrådet (1990)
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3.4 Urval och intervjuernas genomförande
Då denna kvalitativa intervju ej ämnar generalisera är den inte av statistiskt intresse, därför finns 

inte kravet på att urvalet ska vara representativt. Istället ska kriteriet för urvalet stödjas på vilken 

information som personen kan tänkas ha tillgång till och kan bidra med till studien.75 För denna 

studie kom detta att innebära de personer som kan tänkas vara insatta i projektet och de som i 

vanliga fall är inblandade i arbetet med integrationen på arbetsmarknaden kom att vara de som var 

intressanta. Man bör dock inte genomföra för många intervjuer då materialet riskerar att bli allt för 

svårhanterligt vid kvalitativa intervjuer.76

Redan vid mötet med Projektgruppen sommaren 2005 fick jag klartecken från Projektledaren och 

handledaren att jag fick lov att använda dem i min studie. När jag sedan under hösten 2005 

fortsatte kontakten med projektledaren fick jag även hjälp att ta kontakt med de övriga 

respondenterna som projektledaren ansåg kunde vara av värde. Förutom att ta kontakt med de 

rekommenderade personerna valde jag att ta kontakt med kommunledningen för att även täcka in 

deras synvinkel på projektet. Sammanlagt kom jag att intervjua 5 personer med insikt i projektet.

Det bestämdes att jag skulle ringa upp samtliga av dessa personer då min studie hade kommit så 

långt att jag var redo för att börja mina intervjuer. I december 2005 tog jag sedan på nytt kontakt 

med mina respondenter och fick klartecken för intervjuer, och bestämde då datum med samtliga 

personer. 

Samtliga av mina intervjuer kom att genomföras individuellt på respondenternas arbetsplats, 

huvudsakligen i deras arbetsrum. Tidsmässigt varierade de olika intervjutillfällena från cirka trettio 

minuter upp till en timma. Samtliga av mina samtal bandades med en diktafon, efter att jag först 

fått tillstånd av respondenten att använda mig av denna. Huvudsakligen gjorde jag detta för att 

informationen som kom fram inte skulle gå förlorad, alternativt ändras då jag antecknade denna. 

Jag såg också en vinst under den senare analysdelen då jag skulle ha all information lättillgänglig 

och i dess originalform.

                                                
75 Repstad (1999) s.67
76 Trost (1997) s.105
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3.5 Eventuella brister i genomförandet
”Intervjuaren är själv forskningsverktyget.”77

Enligt Kvale lär man sig konsten att intervjua genom att göra just intervjuer. Detta var ett stort 

problem för mig då jag aldrig tidigare har utfört intervjuer, vilket säkert har haft sin påverkan på 

studien. Det finns tillfällen under intervjuerna som jag i efterhand har förstått att jag skulle kunna 

agerat annorlunda, bland annat ställa annorlunda följdfrågor eller vara klarare med vilken 

information som jag ville få fram. Men i det stora hela tycker jag att intervjuerna flöt på bra, och 

jag fick även bra svar på det jag ville undersöka.

Ytterligare problem är den såkallade intervjuareffekten, det vill säga att beroende på exempelvis

intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung kan respondenten komma att variera dels hur mycket 

information de vill delge, men det finns även risk att respondenten anpassar sina svar efter vad de 

tror förväntas av dem. Detta beror naturligtvis på vem det är som blir intervjuad, och på dessa 

personers personliga preferenser.78 I mina samtal med de respondenter som medverkar i denna 

studie, ser jag inte att det funnits någon nämnvärd intervjuareeffekt. Jag anser att samtalen var 

lediga och personerna verkade inte förvänta sig att svara på något särskilt vis.

Användandet av diktafon eller bandspelare kan av vissa anses som hämmande för respondenten.79

När jag innan intervjuerna frågade om lov att använda mig av diktafonen var det ingen av 

respondenterna som ansåg att det var ett problem, inte heller under intervjun visade någon 

nervositet på grund av detta. Jag förklarade även att användandet av diktafonen var för att kunna 

arbeta mer effektivt och vara mer fokuserad på samtalet och den informationen som jag fick.

3.6 Utskrift och analys
Då varje intervju är lång och frågorna är öppna utan givna svar genereras mycket information som 

sedan skall bearbetas. 80  Bearbetningen av denna information är därför ett tidskrävande arbete som 

jag förvisso till viss del var medveten om vid arbetets början. Jag hade ju vid arbetets början valt 

att begränsa antalet respondenter, dock så är jag glad att det inte fanns fler som jag behövde 

intervjua då det har varit ett digert arbete att skriva ut intervjuerna. Jag skrev ut varje intervju med 

hjälp av den diktafon jag hade haft som hjälpmedel efter varje avslutad intervju. Detta ledde tyvärr 

                                                
77 Kvale (1997) s.136
78 Esaiasson, m.fl. (2004) s.261-263; Denscombe (2000) s. 138
79 Andersson (1994) s.181
80 Jacobsen (1993) s.150
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till att mycket information som kanske inte var av stor vikt skrevs ut, men här kan jag återigen 

skylla på att jag var orutinerad vad gäller intervjuer. Med denna erfarenhet i bagaget är frågan om 

jag istället borde ha koncentrerat mig på att endast skriva ut de viktigaste bitarna i varje samtal. Jag 

tror ändå att det sättet jag arbetade på passade mig bäst då jag hade all information strukturerad 

inom varje fråga. Jag har även varit klart medveten om vilken information jag har behövt leta efter. 

Den stora nackdelen är istället tidsmässig, arbetet tog lång tid, längre än jag initialt räknat med.

Efter att alla intervjuer skrivits ut, började jag fundera på hur jag skulle analysera informationen. 

Jag fastnade vid en metod där jag delat in olika citat i olika avdelningar, exempelvis innehållets 

processkriterier. Citat eller information som varit intressant i detta avseende har jag markerat med 

en färg och sen fortsatt så med varje kategori. 

På detta vis kunde jag börja se ett mönster i hur de olika respondenterna har svarat på mina frågor. 

När jag sedan fått en bra överblick av de olika respondenternas svar och de citat de gjort kom 

dessa att utgöra basen för den analys som kommer att följa i kapitel 4.

3.7  Verifiering
Att validera är något som jag har varit tvungen att ta i beaktande under hela arbetet då jag arbetat 

efter Kvales sju stadier och i hans mening bör man inte endast utföra en validering av 

slutprodukten utan ständigt utföra en validering av arbetet.81 Detta har medfört att jag har haft 

många återkopplingar för att säkerställa att jag verkligen mäter det jag fastställt att göra. Detta är 

också essensen i begreppet validering, nämligen förmågan att mäta det man vill mäta.82

Begreppet validitet nämns sällan utan att man även tar upp begreppet reliabilitet. Ett arbete har 

reliabilitet då informationen som samlats in är tillförlitlig och analys och hantering av denna 

information varit noggrann. Ett kritiskt skede kan vara under intervjuer, då man lätt kan missförstå 

och skriva annorlunda än vad respondenten verkligen sade, ofta kommer detta av trötthet eller 

slarv. Jag har undvikit detta så gott jag kunnat genom att ha en exakt kopia på vad varje person 

sagt, och haft gott om tid för att anteckna detta, därför anser jag att det material jag samlat in har 

en hög grad av reliabilitet.83

Det som respondenterna delar med sig under en intervju kan delas in i tre analysplan vilka enligt 

Lundquist är utsagoplan, informationsplan och slutligen verklighetsplan. I det första analysplanet; 

                                                
81 Kvale (1997) s.213
82 Kvale (1997) s.215
83 Esaiasson, mfl. (2004) s.67-68
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utsagon ser man verkligheten som beskrivs genom respondentens ögon och på det sätt de beskriver 

denna. Går man djupare i analysen når man informationsplanet där man visar på hur respondenten 

uppfattar verkligheten. Med den djupaste analysplanet klargör man respondenternas faktiska motiv 

och hur verkligheten ser ut, inte endast hur den ter sig för respondenten.84

Min avsikt har varit att tränga så djupt ner jag kunnat med denna studie och dess intervjuer, jag kan 

ärligen säga att jag anser att jag lyckats att tränga ner till informationsplan där studiens intervjuer 

och framställning av dessa visar hur respondenterna uppfattar den verklighet jag har studerat.

3.8 Material
Det huvudsakliga materialet i denna studie kommer att utgöras av det material som samlas in under 

intervjuerna. Samtidigt kommer jag att använda annan forskning, riksdagspropositioner och 

material från projektet Mångfald Hörby. 

Då jag har en vetenskaplig analysmodell som grund för mina antaganden kommer jag att använda 

mig av den övriga litteraturen för att komplettera de resultat som mina respondenter ger mig. 

Mycket av litteraturen är hämtat från integrationsverket som har en stor mängd information som 

har varit av stor vikt för att hitta relevant information. 

Intervjuerna baseras på 5 olika personer inom projektet som har varit till grund för studien. De 

personer som intervjuats är dels projektledaren och handledaren inom projektet. Även 

kontaktpersoner på arbetsförmedlingen i Hörby och Individ och familjeomsorgen i Hörby samt 

inom kommunledningen i Hörby har intervjuats. Samtliga personer har haft en roll i skapandet och 

drivandet av projektet och bedömdes därför av mig ha information som skulle vara av intresse för 

studien.

3.8.1 Källkritik

Äkthet, oberoende, samtidighet och tendens85 är ledord som jag har försökt hålla mig till under 

mitt arbete. Med kritiska ögon har jag försökt applicera dessa tre källkritiska budord. 

Äktheten i mitt material ser jag inte som ett problem då den härstammar från myndigheter och till 

dessa hyser jag en stor tilltro. Däremot kan det finnas anledning att vara extra noggrann i sin 

                                                
84 Lundquist (1993) s.109
85 Esaiasson m.fl. (2003) s.304
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granskning av respondenternas intervjusvar då dessa kan vilja ge ett mer positivt svar om projektet 

än vad som sig bör. 

Oberoendet kan vara ett problem då jag inte alltid kunnat styrka en källa med ytterliggare bevis, 

det är även ett problem att mycket av min litteratur utgörs av dokument från integrationsverket där 

det inte alltid är forskaren själv i fråga som gjort rapporten, det vill säga att det blir en 

sekundärkälla som jag refererar till. Detta problem till trots har jag ansett det vara bättre att 

använda materialet då det på ett bra sätt kompletteras av de resultat som jag fått fram, och detta bör 

kunna stärka oberoendet. Samtidigheten är det som bör vara av minst problem då all information är 

relativt ny, och äger stor relevans i studiesyftet.

Tendens innebär att källan kan ha intresse av att ge en snedvriden bild av verkligheten. Därför är 

det viktigt att vara på sin vakt under de intervjuer som görs. Jag har inte anledning att tro att detta 

har varit fallet i studien, men jag har försökt att vara kritisk då jag analyserat materialet från 

respondenterna, det samma gäller även källor från regering och myndigheter.
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4. Empiri och analys
Studiens empiri kommer dels att bestå av det intervjumaterial som jag fått ut av de intervjuer jag utförde 

bland de personer som var med i Projektet Mångfald Hörby, men även den projektbeskrivning som är 

upptagen i kap 1.2. Detta material kommer i följande kapitel redovisas och analyseras utifrån den teori som 

finns beskriven i kap 2, dessutom kommer litteratur redovisas som ska kunna stärka mina resultat.

4.1 Barriärer och möjligheter för integration
Jag vill här återknyta till Lundquists aktör-struktur modell (Fig. 1) och den modifierade modellen 

av Diaz integrationsmodell (Fig. 3). Med dessa teorier vill jag visa hur samverkan och organisation 

kan främja för en smidigare integration genom att underlätta för myndigheter att finna nya vägar 

för att samarbeta och lösa strukturella problem. I Figur 1 beskrivs hur ett samband kan se ut mellan 

två aktörer och exempelvis en struktur såsom arbetsmarknaden. Det vill säga att i vissa fall kvittar 

det kanske hur bra dessa två aktörer samarbetar då det finns en mycket större struktur som 

bestämmer. Arbetsmarknaden i Sverige kan ses som en struktur som styr över A och B, detta vill 

säga att om arbetsmarknaden är dålig kan de åtgärder som aktör A och B vidtar spela mindre roll. 

Självklart är detta ett problem, Det bör dock även innebära att ju bättre samarbete man kan skapa 

mellan de aktörer som är med i integrationsprocessen desto bättre kan man korrigera de dåliga 

effekter som i detta exempel arbetsmarknaden kan ha. Detta gäller ju även i det omvända fallet, det 

vill säga om det är en högkonjunktur, då kan samarbetet innebära att man på ett bättre sätt kan ta 

tillvara på det gynnsamma läget. 

I den modifierade figuren av Diaz integrationsmodell ska rutan för organisering och samverkan 

visa hur man kan organisera för att uppnå ett optimalt resultat. Ett utmärkt exempel på detta förs 

fram av Refik Senar (Röster om Mångfald) som menar att framgångsrika projekt ofta kan ses som 

hybrider där de har samlat flera olika funktioner, såsom arbetsförmedling, socialförvaltning, 

arbetsmarknadsutbildning med mera under samma tak. Detta förklaras med att man istället för att 

anpassa problemet till de existerande strukturerna, skapat nya strukturer som anpassas för att lösa 

det specifika problemet.

PO som skapas måste dels kunna ta tillvara på de möjligheter som de invandrade har, men även 

överbrygga de barriärer som finns, men det är viktigt att förstå att PO endast kan göra detta i den 



Samverkan mellan myndigheter

30

kontext som en arbetar i, alltså så påpekas återigen att det rådande ekonomiska läget och 

arbetsmarkanden är av avgörande betydelse för hur framgångsrik PO kommer att bli.86

4.1.1 Barriärer
I detta avsnitt behandlas olika barriärer för en lyckad integration, dessa är:

språket, arbetsmarknaden, kontaktytor och bristen på referenser.

Språket

Samtliga personer som intervjuats har hävdat att språket är ett av de största problemen för 

invandrare i Hörby Kommun att integreras till fullo i samhället. ”Problemet är ju i stort språket, det 

är nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig en utbildning och att kunna fungera på en arbetsplats.”87

Det framkom även ett missnöje med SFI under intervjuerna, där de intervjuade dels ansåg att den 

bör bli mera individualiserad för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig mera av utbildningen.88

Men även att ”hoppet” från att gå på SFI till att börja söka jobb på AF, de har enligt handledaren 

helt enkelt inte tillräckligt med kunskap vare sig i svenska språket eller hur samhället i stort är 

uppbyggt.89 Det poängteras att man som invandrare måste kunna läsa svenska för att kunna 

tillgodogöra sig exempelvis information ute på arbetsplatser och för att kunna läsa manualer.90

Senar stärker dessa observationer med att fastslå att 

”Bristande kunskaper och färdigheter i det svenska språket är alltjämt det viktigaste faktiska 

hindret som försvårar för invandrare att få arbete.”91

Senar fastslår även att bristen på färdigheter i svenska språket inte enbart försvårar inträdet på 

arbetsmarknaden, det är även så att bristen på svenskkunskaper skapar en stor osäkerhet hos 

individen vilket medför att personen inte till fullo kan visa sina yrkesfärdigheter. Det har visat sig 

att många av de som har lyckats komma in på arbetsmarknaden har svårt att behålla sina jobb och 

istället snart finner sig utanför arbetsmarknaden igen.92

Stick i stäv med dessa observationer går OECDs rapport som konstaterar att det är tidig svensk 

arbetserfarenhet som är det viktigaste, inte svensk språkutbildning, vidare fastslås det i rapporten 

                                                
86 Knocke i Hjerm, M. (2002) s.47
87 Intervju med projektledaren
88 Intervju med kontaktperson från IFO
89 Intervju med handledaren
90 Intervju med kommunansvarig
91 Senar (2002:9) s. 5
92 Senar (2002:9) s. 5
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att en effektivare och snabbare SFI är vad som krävs för att individerna snabbare ska kunna 

komma i kontakt med arbetslivet.93

Men både mina intervjuer och Senars rapport styrker att en bra svenska, såväl muntlig som 

läsförståelse är viktigt för att få tillgång till den svenska arbetsmarknaden och dessutom kunna 

hålla sig kvar vid densamma. Både mina intervjupersoner och den forskning Senar gjort, antyder 

att SFI bör effektiviseras och även individanpassas på ett bättre sätt. Som jag nämnde ansåg 

exempelvis handledaren att ”hoppet” mellan SFI och arbetssökande var för stort, vilket även Senar 

fastslår. Senar kommenterar det stora klivet från SFI till arbetssökande med att det är svårt att lära 

sig svenska bra på cirka två år. Att sen dessutom underhålla ett nytt språk utan en naturlig arena för 

detta är mycket svårt. Därför föreslår han att det bör finnas ett fortsatt stöd efter SFI perioden där 

man kan fortsätta sin svenskövning. Vidare ger han även exempel på arbetsgivare som ger 

språkkurser eller stöd åt invandrare vilket möjligen skulle kunna hjälpa många att behålla de jobb 

de lyckats få.94

Arbetsmarknaden

Det har visat sig att den svenska arbetsmarknaden är väldigt konjunkturkänslig vilket i svåra tider 

gravt missgynnar invandrare. I Rapport integration 2001 hävdas det att invandare till stor del 

fungerar som en buffert, det vill säga att under en högkonjunktur blir de insläppta på 

arbetsmarknaden, men de är de första som känner av en mattning i konjunkturen, då de ofta mister 

sina jobb.95

En vanlig uppfattning är att Sverige inte längre har så mycket okvalificerade arbeten, vilket på ett 

tydligt sätt skulle försvåra PO möjligheter att hjälpa personer utan högre utbildning in på 

arbetsmarknaden. Detta är en bild som Senar delvis motbevisar med sin forskning. I en del 

intervjuer med arbetsförmedlare i Rinkeby visar det sig att tvärtemot den gängse bilden har de 

okvalificerade jobbtillfällena ökat96, det ska dock införas en reservation här då dessa intervjuer 

utförts i en storstadsregion och inte nödvändigtvis har samma validitet på landsbygden. Men det är 

trots allt en intressant iakttagelse som helt klart är av intresse då det gäller inträde på 

arbetsmarknaden för lågutbildade invandrare. En lika målande vacker bild ger inte personen från 

AF som uttalar sig på följande vis; ”Det största problemet är ju egentligen hur arbetsmarkanden ser ut 

                                                
93 OECD (2004)
94 Senar (2002:9) s.6
95 Rapport integration 2001 s.91
96 Senar (2002:9) s.4
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idag, det är ju hög arbetslöshet, och det är tuffare för en invandrare, dom har ju inte samma kontaktnät 

som svenskar har.”97

Detta citat visar att det inte verkar finnas samma tillgång på okvalificerade arbeten i Hörby, så som 

fallet är i Rinkeby. Bristen på kontaktytor försvårar ytterligare. Handledaren förklarade under 

intervjun att en viktig del i hans arbete är att introducera deltagarna hos företagarna i Hörby 

kommun, detta framkom även under intervjuer med projektledaren och kontaktpersonen på IFO. 

Detta bör vara lättare att lyckas med under en tid då arbetsmarknaden har återhämtat sig, och det 

dessutom finns en framtidsbild där arbetskraftsbrist kan bli en verklighet.98 Det bör dessutom vara 

av intresse för alla parter att man redan nu tar denna framtidsbild i beaktande, medvetandegör detta 

hos näringslivet då det i allra högsta grad även ligger i deras intresse att det finns kvalificerad 

arbetskraft tillgänglig.99

Kontaktytor och referenser

Samtliga personer som jag intervjuat har uttalat sig om hur bristen på kontaktytor 

påverkar inträdet på arbetsmarknaden, det nämns bland annat att det är ett litet samhälle 

där det är svårt att själv ta kontakt med företagen.100 Det påpekas av samtliga hur viktigt 

handledarnas arbete med kontaktskapande med företagen varit. De har presenterat olika 

kandidater för företagen och i många fall lyckats anordna praktikplatser där man dels får 

en kontakt i näringslivet men även referenser för det fortsatta jobbsökandet. Arbetet med 

att informera och introducera invandrarna in i näringslivet har bidragit till skapandet av 

den företagsbank som varit tillgänglig.

I regeringens proposition 1997/98:16 rekommenderas svenska kommuner att 

tillhandahålla dels en mentorskapsfunktion, där invandare får tillfälle att möta svenskar, 

detta kan exempelvis baseras utifrån intressen eller yrkestillhörighet. Detta skulle ge 

invandraren en bättre insyn i det svenska samhället och även visa hur arbetslivet 

fungerar.101 Självklart kommer detta även att ge den svenska motparten mycket 

information och bör kunna bidra till ett utbyte i hur olika kulturer fungerar. I samma 

                                                
97 Intervju med kontaktperson på AF
98 Uppsalamodellen s.34
99 Vägar och gränser (2001) s.5
100 Intervju med kontaktperson på IFO
101 Regeringens proposition 1997/98:16 s. 86-87
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dokument fastslås också värdet av att kommuner anordnar givande praktikplatser för att 

kontaktytorna för invandrare skall vidgas.102

Som invandrare har man ofta inga referenser alls till tidigare jobb i hemlandet, vilket 

ytterliggare försvåras av att man under flera års tid stått utanför den svenska 

arbetsmarknaden under sin introduktionstid. Här spelar praktiken en oerhörd roll, man 

kan dels visa vad man kan, skapa sig ett nätverk bland arbetskamrater och inte minst få 

en referens, och kunna visa att detta har jag gjort.103

4.1.2 Möjligheter
Under mina intervjuer var den mest framträdande faktorn som kan utgöra en möjlighet 

för arbetsintegration invandrarnas motivation och vilja att jobba, viljan kan komma från 

stoltheten i att inneha ett arbete eller från att själv kunna försörja sin familj.104

Men respondenterna ansåg även att invandrare har kunskaper som bör tas tillvara. Även 

lojaliteten ansågs vara en möjlighet, då de oftare är villiga att stanna på samma arbete, så 

rekryteringskostnaden är i jämförelse med infödda låg.105

Många av mina respondenter nämnde även att det finns yrkeskunskaper hos deltagarna 

som endast behövs valideras, det vill säga få en svensk bedömning av kunskapen. 

Respondenterna uttrycker också att man måste se detta projekt som en möjlighet för 

invandrarna att få behövlig praktik och en mer anpassad svenskutbildning. Det omtalas 

återigen hur viktigt projektet kan vara för deltagarna att skaffa sig referenser och ett 

kontaktnät som kan hjälpa dem i sitt arbetssökande.

Det framkommer även svar som tyder på att olika föreningar kan vara viktiga för 

integrationsprocessen, särskilt fotbollsföreningen lyftes fram som en viktig kontaktyta 

mellan infödda och invandrare.106

4.2 Innehållets substanskriterier
Substansen i programmets utformning kan mätas genom att studera hur programmet utformats för 

att möta de svårigheter som kan uppstå under programmets gång, alltså bör utformningen ha 

främjat för flexibilitet i utförandet. Då man ej främjar för flexibilitet kommer man att stöta på 

                                                
102 Regeringens proposition 1997/98:16 s. 86-87
103 Intervju med Kontaktperson på AF
104 Intervju med projektledaren
105 Intervju med handledaren
106 Intervju med kontaktperson på IFO; samt intervju med kontaktperson i kommunledningen
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problem då situationen kan se helt annorlunda ut när programmet sjösätts eller gått halvvägs än 

vad det gjort när man planerade programmet.107

För att kunna möta nya uppgifter eller svårigheter så krävs alltså att man utformar programmet på 

så sätt att det kan ta en ny riktning eller möta något nytt problem som ej varit dess ursprungliga 

tanke att klara av.  Instanser som har att göra med integration har ofta kritiserats för att vara rigida 

och oförmögna till att gå utanför sina givna regler, även om detta skulle kunna ge bättre resultat.108

Ett av målen med projektet har varit att sträva efter att individuellt anpassa sina insatser för att 

bättre passa varje deltagare, sedan tidigare har bland annat AF fått kritik för att de inte klarat av att 

individanpassa sina insatser.109

På min fråga om handledarna anser att de har anpassat sina metoder för varje enskild deltagare

”… det är så vi försöker jobba, för de är ju inte lika, det är individer med helt olika förgrunder och 

önskemål och förmågor”.

”… jag menar vi jobbar för att varje individ är unik, vi försöker lösa den individens problem och arbeta 

utefter ett koncept som passar för den individen.”110

Projektledaren förklarar att man har varit väldigt noga med att göra vad man kan för att 

individualisera utbildningen så att alla får en talan om vad de vill med sin utbildning. Och med 

utbildning så poängteras det att det är inte bara ”ren” svenska som läses, utan det är även 

samhällsinformation där deltagarna får mera kunskap om hur samhället fungerar. Tyvärr så verkar 

detta tidigare inte ha fungerat fullt ut trots att detta är klart stipulerat som en viktig beståndsdel i 

den SFI som kommunerna ska tillhandahålla.111

Det framkommer även vid intervjun med handledaren att det fokuseras en hel del på att lära ut hur 

man söker jobb, skriver CV och personliga brev. Det har visat sig att många inte har en aning om 

hur man gör, vilket kan förklaras med att det kan vara oerhört svårt att förstå och kunna skriva så 

formaliserat som det krävs för att få ett jobb i Sverige idag. Kraven sägs höjas enormt under 

lågkonjunkturer, vilket särskilt missgynnar invandrare med dåliga kunskaper i svenska.112

                                                
107 Rothstein (2002) s.88-92
108 Uppsalarapporten s.24
109 Sverige, framtiden och mångfalden (SOU 1996:55) s .226
110 Intervju med Handledaren
111 Regeringens proposition 1997/98:16 s. 33; 84
112 Senar (2002:9) s.5
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Enligt integrationsverket bör språkstudierna vara individanpassade men även vara starkt 

koncentrerade i början, samtidigt bör detta varvas med praktik där det nya språket kan tränas. En 

ide som de även framlägger är att språkstudierna kopplas till ett specifikt yrkesområde.113

4.3 Innehållets processkriterier
Målen som myndigheterna har haft med projektet ska vara överensstämmande och samtidigt ge 

projektpersonalen utrymme att handla, det vill säga utforma individuella handlingsplaner till olika 

individer. För att lyckas med detta hävdar Rothstein att man måste ge oklara och vaga 

målformuleringar, annars får inte projektpersonalen den frihet som krävs för att individualisera 

programmet.114 Detta motsägs av Mikael Rundqvist i rapporten Uppsalamodellen, han hävdar att 

man med fördel kan ställa upp klara mätbara mål som dessutom bör ha en tidsangivelse då de ska 

vara uppnådda. Han hävdar dock att man ofta har olika definitioner av vad mål med integration är, 

därför anser han att man bör konkretisera vad man menar med mål.115

Målen som PO har haft finns upptagna i kapitel 1.2.1, dessa är väldigt vida och skulle möjligtvis 

kunna konkretiseras ytterligare om man följer Rundqvists rekommendationer. Dock så anser 

Rothstein att det ger en större arbetsfrihet åt PO om man har vaga och opreciserade mål. Resultaten 

som jag vill visa i denna kategori är huruvida de olika myndigheterna och själva 

projektorganisationen har samma mål med projektet, men samtidigt klarat av att behålla en 

flexibilitet i utförandet.

Personen från kommunstyrelsen gav följande uttalande; 

”Vi behövde se till att de kom ut i arbetslivet. Det har visat sig att AF inte har fungerat fullt ut tidigare, de 

har aldrig ställt de här frågorna, det är det svenska systemet som inte fungerat fullt ut.”116

Här läggs en stor skuld på hur arbetet i det svenska systemet fungerar, och i synnerhet AF117, 

projektledaren hade ett liknande uttalande med skillnaden att han istället ansåg att det var hos IFO

som det funnits problem, ifråga om deras kapacitet. 118

Av de personer som intervjuades framkom att det stora problemet som alla aktörer velat komma åt, 

är den grupp invandrare som under en längre tids vistelse här i Sverige fortfarande inte lyckats

                                                
113 Senar (2002:9) s.6
114 Rothstein (2002) s.102
115 Uppsalamodellen s. 45
116 Intervju med Kommunansvarige
117 Intervju med Kommunansvarige
118 Intervju med Projektledaren
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bryta sig loss ur bidragsberoende. Målet har för alla varit att förenkla och hjälpa dessa personer att 

hjälpa sig själva till en tillvaro där de är egenförsörjande.

Kontaktpersonen på AF uttalade sig om detta på följande vis; 

”Invandrare här har haft stora hinder att komma ut på arbetsmarknaden, detta är ett litet samhälle, och 

kontakten med företagaren är svår; Man har kanske haft svenskundervisning under lång tid och sen även 

varit arbetslös, och då har man det tuffare. Vi hade de förväntningar som vi ställde som mål från början, att 

så många som möjligt skulle ha möjlighet att få arbete, att även deltagarna kan komma ut och bygga broar 

och breda sina kontaktytor.”119

De olika aktörerna har samstämmiga mål med sin medverkan, men huruvida målformuleringarna 

är klara eller oklara har jag istället fått söka efter i den projektbeskrivning som existerar. I 

målformuleringen står det att projektets huvudmålsättning ska vara att skapa en ny samordning 

som ska ge möjlighet till självförsörjning för de deltagare som skrivs in. Vidare ska man genom 

praktik och utbildning inspirera deltagarna och ge dem en möjlighet att stärka sin självkänsla.

4.4 Organisationens substanskriterier 
Hur organiseringen av projektet byggts upp är den egentliga frågan i detta avsnitt, har projektet 

varit nyskapande och sökt nya vägar för att lösa de problem som de olika myndigheterna tidigare 

haft svårt att komma åt, har det funnits en sådan samverkan som kan sägas ha påverkat 

integrationen på ett positivt sätt. 

Det främsta nyskapandet som projektet stått för inom Hörby kommun är att sammanföra de olika 

aktörerna (Kommun, IFO och AF) till en styrgrupp där de kan dela med sig av sina erfarenheter 

och undvika dubbeljobb.120 Handledaren ger en bra bild av detta; 

”Nu är det så att ingen av dem hade … jag menar Försäkringskassa gjorde sitt eget, Socialen gjorde sitt 

eget, Arbetsförmedlingen hade sina egna åtgärder och sin egen planering. Invandrarna bara skickades hit 

och dit till de olika myndigheterna. 

”Så nu är det ju att vi samlas en gång i månaden med alla parter så då är det ju, vi diskuterar varje individ 

som är deltagare i projektet så då är det ju beslutet som blir tagen där på ett bord.”121

Den samordning som skapades manifesterade sig i veckomöten och månadsmöten där de ansvariga 

från varje myndighet deltog och gav sin bild, här skapades också en mer naturlig kontaktyta mellan 

                                                
119 Intervju med Kontaktperson från AF
120 Uppsalamodellen s. 22
121 Intervju med handledare
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de olika aktörerna och de ansvariga för dessa. Detta medförde även att det var lättare att ta kontakt 

med varandra även när det inte var möte, detta förklarar projektledaren på följande sätt; 

”Innan så hade man ju inte den nära kontakten, det var kanske inga stora väggar mellan myndigheterna

men små staket kanske, som kan vara knepiga att kliva över, men i och med veckomötena så har man fått en 

nära kontakt, för de ansvariga på IFO har ju veckovis träffat dem på AF, och då har man ju lärt känna 

varandra väl, det har skapat en naturlig kontakt dem emellan, och det är ju en av de viktigaste bitarna.”122

De svar och synpunkter som framkommit stämmer bra överens med de observationer som 

Rundqvist gjort i Uppsala modellen, här beskrivs det tidigare arbetet mellan myndigheter som 

isolationistiskt där varje myndighet arbetade för sig. Detta hindrar en effektiv resursfördelning och 

ansvarsuppdelning.123

Samarbetet mellan aktörerna i PO blev särskilt tydligt när en person var nära en anställning. Då 

kunde handledarna enkelt få kontakt med AF och därmed förenkla ett eventuellt 

anställningsstöd.124 I och med att de olika aktörerna ofta kommer i kontakt med samma personer 

och har olika roller i sin yrkesutövning så kommer det fram olika information dels beroende på 

vem och på vad man frågar, denna information kan på ett säkert och smidigt sätt delges de andra 

vid de möten som hölls.125

Det framkom även under intervjuerna att det under projektet gjordes en hel del 

organisationsförändringar under projektets gång, där den personal som var ansvarig från AF och 

IFO:s sida byttes ut, detta skapade en klar brist i kommunikationen då den naturliga kontakten som 

skapats mellan dessa försvann.126 Förutom att omorganiseringen kan ha minskat samverkan i 

projektet verkar det som att det redan från början var bestämt att denna inte skulle vara så 

omfattande som rekommenderas i exempelvis Uppsalamodellen, vilket kan illustreras med 

följande citat; 

”Från vår sida är det ju 10 platser som vi hänvisat till projektet, mycket mer arbete har vi inte lagt ner.”127

Samverkan mellan kommunen och AF är av oerhörd vikt, och om frågan inte ses som tillräckligt 

relevant och en bättre samverkan med berörda institutioner inte prioriteras står man inför ett stort 

problem som kommer att försvåra integrationen tills detta blivit löst.128

                                                
122 Intervju med projektledaren
123 Rundqvist i Uppsalamodellen s.30
124 Intervju med kontaktperson AF
125 Intervju med kontaktperson IFO
126 Intervju kontaktperson IFO
127 Intervju med kontaktperson AF
128 Bäck, Soininen i Uppsala modellen s.42
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Södergran målar upp en dyster bild då han hävdar att de aktörer som är inblandade i 

integrationsprocessen är otaliga och den brist på samverkan och kommunikation som existerar dem 

emellan bör ses som ett av integrationens stora problem129.

Ytterligare viktiga nyskapande insatser är att det förekommit utbildning i hur man söker jobb, 

skriver CV och hur man ska bete sig på en intervju. Just detta är viktigt då personerna kanske inte 

har den kunskap som krävs för att skriva så formaliserade ansökningar som krävs i Sverige. Senar 

beskriver i sin forskning att det uppskattas att endast fem procent av de arbetssökande i Rinkeby

vet hur man skapar ett CV eller hur man skriver ett personligt brev. Bristen på kunskap i detta är 

ett stort problem då arbetsgivare ofta har många ansökningar, då behöver arbetsgivarna kunna få 

en bra bild av den sökande, något som dessa personer inte kan ge av sig själva.130

Dessutom har deltagarna varit utanför arbetsmarkanden en längre tid och har kanske tappat den 

motivationen som krävs, och då är det viktigt att motivera och visa hur man kan göra. 

4.5 Organisationens processkriterier
Vad Rothstein menar med organiseringens process är hur man lyckats med åtgärdsprogrammets 

ansvarsfördelning, både på en organisatorisk och individuell nivå. Det vill säga har man någon 

möjlighet att som privatperson veta vart man ska vända sig med klagomål, vet man vem i PO som 

är närmast ansvarig.

Detta kriterium är det som jag tydligast och lättast har kunnat analysera, dels på grund av svaren

som jag fått men även på grund av projektets uppbyggnad. Som jag tidigare nämnt har AF och IFO 

stått för inskrivningen till projektet, de har även stått som ekonomiskt ansvariga för deltagarna. 

Detta vill säga att om man blivit inskriven i projektet från AF är det AF som är den ansvariga för 

individen. 

”… deltagarna får vända sig till den instans där de får sin a-kassa eller försörjningsstöd, huvudkällan är 

då den som har det slutgiltiga ansvaret för de olika individerna”.131

Personen från AF säger även att de personer som blivit inskrivna från dem har skrivit på papper, 

och därför bör de veta vem som bär ansvaret för dem. Liknade utsago fick jag även från personen 

från IFO, dock var denna lite mer osäker på om alla verkligen visste vart de skulle vända sig, trots 

att även de personer som IFO skrivit in i projektet har skrivit på papper och har blivit informerade 

                                                
129 Södergran, i Uppsalamodellen s.42
130 Senar (2002:9) s.9
131 Intervju med Handledaren
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om hur det ligger till. Det som skulle kunna skapa förvirring bland de deltagande är att det finns 

personer från både AF och socialen på samma ställe, dock bör detta vara ett mycket litet problem 

som lätt går att åtgärda med information.132

Ansvarsfördelningen inom projektet har också varit tydlig då det är kommunens ledning som haft 

det övergripande ansvaret för projektet. Själva driften har sedan projektledaren varit ansvarig för. 

                                                
132 Intervju med kontaktperson på IFO
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5 Sammanfattning och avslutande diskussion 
I figur 3 har jag försökt visa hur först och främst organiseringen av PO kan påverka de strukturella 

faktorerna, som sedan kan leda till en förbättrad eller försämrad integration inom områdena 

kommunikativ, social och ekonomisk integration. Mina resultat pekar mot att organiseringen är av 

stor vikt och med stor sannolikhet kan påverka många av de strukturella faktorer som existerar. 

Dock verkar det som att av de tre integrationsfaktorerna är den kommunikativa faktorn som först 

och främst påverkar individens möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, utan en fungerande 

svenska är det mycket svårt att dels få inträde på arbetsmarknaden men även att bibehålla ett 

eventuellt arbete. Detta visar sig främst i att samtliga av respondenterna uttryckt språket som det 

absolut störta problemet som invandrare står inför. Problemet är inte enbart att det är en brist i 

svenskkunskaperna, utan att det verkar som att SFI utbildningen förutom att inte vara tillräckligt 

bra även tar för lång tid enligt respondenterna. Detta leder till att individerna står utanför 

arbetsmarknaden under allt för lång tid under den tid som utbildningen sker. Dessutom tillkommer 

problemet att omställningen från SFI till arbetssökande blir för skarpt. Den givna utbildningen 

följs inte heller upp efter att den avslutas. Detta medför att individen förlorar den sociala arena som 

krävs för att underhålla sina svenskkunskaper som arbetsplatsen eller utbildningen kan vara. 

Inlärning av ett fullkomligt nytt språk tar tid och behöver övas. De idéer som kommit upp, 

exempelvis fortsatt språkutbildning på arbetsplatser, eller fortsatt språkstöd för de som söker arbete 

är viktiga element för att förbättra språkinlärning, men framförallt verkar en reformerad och mer

effektiv SFI en viktig fråga för framtiden. 

Jag nämnde tidigare att integrationsverket har ett förslag där språkstudierna kopplas till ett 

specifikt yrkesområde, för att man som individ lättare ska lära sig just det språket som behövs för 

ett specifikt yrke, detta anser jag dock vara ett steg bakåt i fråga om att främja för flexibilitet. 

Arbetsmarknaden är idag osäker, detta kan istället leda till att man inte får en adekvat 

grundsvenska, vilket kan begränsa individens val i framtiden. Detta skulle medföra att man får 

svårare att välja ett nytt yrke om viljan till det skulle uppkomma eller om det aktuella arbetet inte 

längre efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta kan visa sig vara en lösning som inte är lönsam i 

längden. Språkets betydelse för individens sociala situation är av stor vikt, allt ifrån att vara 

kapabel att kommunicera med arbetskamrater till att klara sig i det vardagliga livet. Någon av 

respondenterna nämnde hur fotbollsföreningen i Hörby har betytt mycket för den sociala

integrationen, dock så hävdade personen från kommunledningen att man fortfarande inte har någon 
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invandrare inom ledningen av föreningen, detta påpekade han skulle vara en viktig milstolpe för 

integrationen i Hörby.

Den ansvarsfördelning som existerar i projektet verkar vara enkel och tydlig, vilket bör gynna 

arbetet då personer i projektet vet vart de ska vända sig. Denna fråga, eller frågans svar är jag inte 

helt nöjd med, då det visade sig att jag fick mer svar på hur ansvarsfördelningen såg ut neråt mot 

individen. Men studien gav ändå svaret att det är IFO och AF som är de som är ansvariga för 

deltagarna. För dessa har inte handledare eller projektledare något ansvar. Detta bör vara klart för 

alla som medverkar i projektet då deltagarna skriver på ett ”kontrakt” hos den myndighet som 

anvisat till platsen.

Det övergripande ansvaret för projektet i sin helhet ligger sedan hos kommunen och dess ledning. 

Ansvarsfördelningen inom projektet kan därför sägas vara tydlig både neråt mot individen såväl 

som inom organisationen.

Aktörerna har givit en bild av att ha mål som är klart samstämmiga, med samma problembild som 

ska lösas, detta tillsammans med den målformulering och de målkriterier som tidigare tagits upp i 

kap 1.2.1 anser jag att de uppfyller Rothsteins krav på att vara överensstämmande men samtidigt 

inte så rigida att de tillåter till flexibilitet i utförandet.

Det som jag ser som det största problemet i Mångfald Hörby är den samverkan som man 

har velat skapa och som jag velat undersöka. Som jag tidigare beskrivit har IFO och AF, 

två viktiga aktörer i Hörbys integrationsprocess inte alls haft så framträdande roller som 

man kan tycka att de borde ha. Som jag pekat på är just bristen på samverkan mellan de

aktiva aktörerna i integrationsprocessen ett av de stora problemen när det gäller 

integration. Jag anser inte att anvisa deltagare och uppföljning av dessa är ett tillräckligt 

engagemang, ett mera aktivt deltagande i projektet av myndigheter som IFO och AF är 

nog av stor vikt för att förbättra integrationen i Hörby kommun. Den omorganisering som 

skedde i dessa myndigheter bör också ha påverkat den samverkan som skapades. Jag har 

tyvärr inga konkreta bevis på att detta är fallet, men det är svårt att tänka sig att 

omorganiseringen inte medfört vissa förluster i kommunikationen mellan de olika 

aktörerna.

Slutligen vill jag som svar på mina frågor (kap 1.4) påstå att arbetet med 

arbetskraftintegration i Hörby Kommun har utvecklats positivt till följd av Hörby 

Mångfald, organiseringen har medfört en ökad samverkan och kommunikation mellan 
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olika myndigheter. Trots att denna möjligen skulle kunna vara större och mer utvecklad, 

är projektet ett steg i rätt riktning. Projektet har försökt att anpassa sig mot arbetslivet för 

att lättare hitta arbeten, dock så fattas någon representant från näringslivet i 

ledningsgruppen, detta kan vara en sak att tänka på inför det fortsatta arbetet i 

kommunen.

Förhoppningen för framtiden bör vara att det arbete som utförts utvärderas och leder till 

fortsatta satsningar inom området integration. Satsningar av detta slag är 

kostnadskrävande, men ger nog tillbaka så mycket mer till samhället, inte enbart i form 

av ökade skatteintäkter och minskade sociala kostnader, även människovärdet bör 

beaktas. Att få tillfälle att klara sin egenförsörjning bidrar säkert till att få människor att 

må bättre.

PO i Hörby har lyckats bra med olika metoder för att försöka mildra effekterna av de 

barriärer som tagits upp i studien. Man har infört en samhällsorienterad svenska, man har 

undervisat i hur man förbättrar sitt jobbsökande och hur man skriver ansökningar. Man 

har även aktivt och effektivt arbetat för att anordna praktikplatser för de deltagande, med 

den uttryckta önskan att praktiken ska omvandlas till anställning ifall praktikperioden 

visar sig lyckosam. Med praktiken har man försökt att komma tillrätta med både 

problemet med kontaktytor såväl som avsaknaden av referenser. Arbetsmarknaden som 

barriär är som jag tidigare nämnt bara något som PO kan arbeta bredvid, försöka mildra 

eller dra nytta av hur den för nuvarande fungerar. Vad gäller flexibilitet i utförandet av 

utbildning och individanpassning i denna så verkar det som att PO strävat mot en ökad 

flexibilitet. Man har på ett bra sätt anpassat sin utbildning för att passa individens 

önskemål, och samtidigt gett en utbildning som är av värde både i dagens samhälle, och 

som kan vara av nytta i framtidens samhälle.
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Bilaga 1
Intervjuguide

 Berätta kort om ditt nuvarande arbete, vad är dina huvudsakliga uppgifter.

 Vilka är problemen som ni velat komma åt genom detta åtgärdsprogram? 
a. Vilka är de största problemen som du ser för integration
b. Vad ser du som invandrarnas största möjligheter

 Hur styrs de olika myndigheterna i projektet, hur ser koordinationen av samverkan ut?

 Är alla olika klienter unika fall, skulle du säga att ni har förmåga att anpassa era åtgärder 
för att passa varje enskild person och deras förutsättningar.

a. På vilket sätt bidrar då den samverkan som ni har till bättre individanpassning.

 I och med att det är ett flertal olika myndigheter som är med och samverkar inom projektet, 
Kan detta bli ett problem ur ett ansvarsutkrävande perspektiv. Hur då?

a. Vet klienterna vart de ska vända sig med klagomål som dom har.
b. Är ansvars och uppgiftsuppdelningen tydlig mellan de olika myndigheterna

 Hur stor insikt upplever du att du har i de medverkande aktörernas arbete?
a. På vilket sätt upplever du att ni har utbyte av varandra i form av det samarbete som 

skapats, exempel på detta.

 Vad har/hade du och din myndighet för förväntningar på projektet

 På vilket sätt kan den organisering och samverkan som ni gjort i detta projekt hjälpa till att 
överkomma de barriärer som finns inom näringslivet och även den offentliga 
förvaltningen?

 Arbetsmarknaden kan ju upplevas som ett hinder för invandraren då den tycks svår att 
komma in på. Hur ser ni på den framtida utvecklingen vad gäller invandrarnas möjligheter 
att etablera sig på densamma? 

a. Har ni några konkreta insatser som kan åtgärda detta?

 Vilka ser du som de största problemen för invandrarna i Hörby kommun att integreras 
ekonomiskt, socialt och kommunikativt (språkligt)

 Hur tas projektet emot av klienterna, är praktikplatser och utbildning givande
a. Hur tror du att klienterna uppfattar projektet

 Ser ni några skillnader i olika nationaliteters medverkan i projektet, som kan härledas till 
att de inte har motivationen som krävs att integreras då de planerar att åka tillbaka till 
hemlandet eller är det strikt individuellt.

a. Genom att invandra tappar invandraren mycket av sitt humankapital, hur tycker du 
man kan åtgärda det på bästa sätt, hur gör ni?


