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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka ett framgångsrikt kommunalt 
integrationsprojekt, för att försöka fastslå framgångsfaktorerna som har banat väg för ett 
arbetsmarknadsinträde hos nyanlända invandrare med kort utbildningsbakgrund. Projektet har 
studerats utifrån en teoretisk referensram innehållande tre olika skikt; samhälls- organisations- 
och individskiktet, för att skapa en sammantagen bild av samspelande faktorer. Vetenskapliga 
artiklar och utredningar om arbetsmarknadsintegration har kompletterat det teoretiska 
materialet. Den empiriska datainsamlingen har främst skett genom intervjuer med 
projektledare, fyra projektdeltagare samt två arbetsgivare som har anställt projektdeltagare 
efter projektets slut.  

Studiens resultat visar att projektets goda utfall, som innebar att 14 av 49 deltagare har fått 
sysselsättning efter deltagandet, främst kan härledas till samhällsnivån där en ny 
lärandemodell inom sfi; svenska för invandrare, har utformats. Den nya modellen innebär att 
språkinlärningen till stor del har flyttats från klassrummen ut till arbetsplatser, där lärare från 
sfi tillsammans med utvalda representanter från företagen har fungerat som handledare för 
deltagarna på praktikplatserna. Av resultatet framgår att de nyanlända genom kontakten med 
svenskar har lärt sig språket på ett mera effektivt sätt, då de har fått träna och praktisera 
språket verbalt ute på arbetsplatserna. Språkkunskaperna har, i kombination med 
yrkeserfarenheter och referenser från svenskt arbetsliv, skapat bättre förutsättningar för ett 
arbetsmarknadsinträde. Integrationsfrämjande faktorer på samhällsnivå kan dock inte helt 
förklara individens inträde i arbetslivet. Studien visar att faktorer på individnivå, som 
motivation och engagemang, har mycket stor betydelse för att steget från praktikplats till 
anställning ska ske. Individuella resurser tenderar att vara avgörande för ett framgångsrikt 
arbetsmarknadsinträde, som betraktas som en av de viktigaste integrationsfrämjande 
komponenterna.  
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Summary 

The purpose of this study was to study a successful municipal integration project, in order to 
identify the success factors that have paved the way for a labour market entry of newly 
arrived immigrants with limited educational background. The analyse of the project has been 
based on a theoretical framework that identifies three different layers; social-organizational 
and individual layer, to create an overall picture of interacting factors. Earlier research on 
labour market integration has complemented the theoretical material. The empirical data 
collection was done primary through interviews with project managers, four project 
participants and two employers who have hired participants of the project when it was 
completed.   

The results of the study show that the good outcome of the project mainly derives from the 
societal level where a new learning model in the Swedish language training for immigrants 
has been designed. The new model is about moving the learning of language from the 
classroom to the workplace, where teachers from sfi along with selected representatives from 
the companies acted as tutors for participants on designated internships. The results indicate 
that the new arrivals through contact with Swedes has taught language in a more effective 
way, as they have been practicing the language verbally at their workplaces. Language skills 
has, in combination with professional experience and references from Swedish working life, 
led to better conditions for labour market entry. Integration factors at the community level 
may not completely explain an individual's entry into working life. The study shows that 
factors at the individual level, such as motivation and commitment, are of great importance 
when immigrants become employed. Individual resources tend to be crucial for a successful 
labour market entry, which must be regarded as one of the most important integration 
components.  
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1 Inledning  
 

Det har skett en kraftig ökning av andelen utrikesfödda personer i Sverige under de senaste 
årtiondena. SCB uppmätte under årsskiftet 2009/2010 antalet utrikesfödda till c.a.1,3 
miljoner, vilket motsvarar över 14 procent av landets befolkning. SCB (2010) uppskattar att 
språkliga, etniska och religiösa minoritetsgrupper kommer att fortsätta växa. 
 
”Som process handlar integration om hur skilda delar kan förenas i en större helhet.”  
 
Meningen ovan är hämtad ur regeringspropositionen (1997/1998:16:23). Den ger uttryck för 
en grundläggande uppfattning att alla samhällsinvånare ska integreras; vara med och ta del i 
samhället på lika villkor vad rör skol- och utbildningssystem, arbetsmarknad, politik, sociala 
relationer och fritidsliv. Detta ska kunna ske utan att individen ska behöva ge avkall på sin 
kulturella eller etniska identitet. Den svenska integrationspolitikens ambition är att ingen ska 
behöva ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga sociala, ekonomiska och politiska villkor. En 
väl fungerande integration ska betraktas som en samhällstillgång, då den innebär att alla 
invånare deltar i samhällsbygget. En etnisk mångfald är berikande för samhället då den 
medför idérikedom och nytänkande (Eriksson, 2011). Integrationsprocessen och faktorer som 
främjar integration är därför ett intressant och angeläget ämne.  

1.1 Problemformulering 
Att kunna försörja sig själv anses vara en av de mest fundamentala komponenterna då det 
handlar om att främja integration. Detta bekräftas också genom internationell forskning. En 
förutsättning för att självförsörjning ska kunna uppnås är att de som invandrar ges möjlighet 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbete är en av de viktigaste drivkrafterna i 
integrationsprocessen, vilket även internationell forskning bekräftar (Eriksson, 2011). 

Utrikesföddas situation på arbetsmarknaden är dessvärre avsevärt sämre än inrikes föddas. 
Sysselsättningsgraden är lägre och fler befinner sig utanför arbetskraften. Situationen för 
grupper av utomeuropeiskt ursprung är särskilt problematisk (Eriksson, 2011). Upplevelser av 
utanförskap och exkludering som kan leda fram till misstro mot samhället är sannolikt större 
bland personer som inte tagit ett första steg in på arbetsmarknaden, skriver institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering IFAU (2007:18). År 2010 fick SCB i uppdrag från 
regeringen att redovisa integrationsutvecklingen på nationell och regional nivå. Siffrorna var 
nedslående: Register från året 2008 visade att 76 procent av alla invandrare som kommit till 
Sverige de sista fem åren var arbetslösa. Grupper med utomeuropeiskt ursprung är särskilt 
utstickande i statistiken. Personer födda utanför Europa har den lägsta sysselsättningsnivån. 
Graden av sysselsättning ökar med den tid som man har uppehållit sig i landet (SCB, 2010).  
Eriksson (2011) rapporterar till långtidsutredningen att sysselsättningen är särskilt låg bland 
nyanlända invandrare som kommit till Sverige från utomeuropeiska länder som flyktingar, 
eller anhöriga till flyktingar. Det är också denna grupp av invandrare som ökar mest i landet.  
 
Att utrikesfödda har så låg sysselsättning är ett stort samhällsproblem av flera skäl. Det 
medför en förlust i välfärden för berörda eftersom de inte ges möjlighet att bli del av det 
svenska samhället fullt ut. Utanförskapet medför misstro mot samhället, ökade fördomar och 
rasism, kriminalitet och ökade kostnader i form av försörjningsstöd. Därtill går samhället 
miste om den produktion som dessa personer skulle kunna bidra med. Detta är speciellt 
allvarligt med tanke på de utmaningar som en åldrande befolkning medför. SCB (2009) lägger 
fram en framtidsprognos som säger att en allvarlig arbetskraftsbrist kan komma att realiseras, 
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som kan slå hårt på ekonomin och välfärden inte bara i Sverige, utan i en stor del av världens 
utvecklade länder. Detta eftersom andelen personer i arbetsför ålder minskar drastiskt. Därför 
är det angeläget att öka sysselsättningsgraden bland personer med utländsk bakgrund. 
Eriksson (2011) skriver att utrikesfödda är en av de grupper där det finns en potential för ökad 
sysselsättning. Det är därmed av vikt både för berörda individer och för samhället att 
integrationen förbättras, så att de som vill arbeta ges möjlighet att göra det. 
Men det tar lång tid för nyanlända flyktingar och anhöriga att få ett arbete. Mediantiden från 
uppehållstillstånd till det första arbetet är sju år. För kvinnor tar det i genomsnitt ännu längre 
tid, upp till tio år (SULCIS, 2010). SCB (2010) rapporterar att storstadsregioner generellt har 
en högre sysselsättningsgrad bland invandrare än mindre samhällen. 
  
Det lilla kustsamhället Kalix har genomfört en integrationsprojektering som visade sig bli 
mycket framgångsrikt. Projektet rör arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända med kort 
utbildningsbakgrund. Det har bedrivits av Kalix kommun via Komvux och inkluderar 
introduktion i arbetslivet, handledning och språkundervisning. Av totalt 49 deltagare har 14 
nyanlända invandrare erhållit arbete efter deltagande i projektet, vilket med tanke på 
fokusgruppen kan ses som ett mycket bra resultat (Kalix kommun, 2013). 
Då jag läste om integrationsprojektet i kommunens lokaltidning, ställde jag mig frågan varför 
just detta projekt har blivit så lyckat. Det är sociologiskt intressant att försöka förklara 
framgångsfaktorerna som har lett till att så många nyanlända med kort utbildningsbakgrund 
har fått arbete, eftersom att ett arbetsmarknadsinträde utgör en betydande del av 
integrationsprocessen (Diaz, 2004).  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera ett framgångsrikt integrationsprojekt genom en 
fallstudie, för att försöka fastslå framgångsfaktorerna som har banat väg för 
arbetsmarknadsinträde hos nyanlända invandrare. Det grundläggande antagandet är att 
integration är starkt kopplad till graden av sysselsättning som innebär arbete, vilket leder till 
självförsörjning och delaktighet i samhället. Den empiriska analysen utgår från följande 
frågeställning: 

• Vad beror framgången i projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända på? 
  

Med denna huvudsakliga frågeställning kommer projektet och dess utfall att studeras genom 
tre dimensioner; samhälle, organisation och individ, varpå följande tre delfrågor formas: 

 
1. Vilken betydelse har samhället- dess institutioner, lagar och normbildningar, haft 

för det framgångsrika resultatet?  
2. Vilken betydelse tillmäts berörda organisationer? 
3. Vilken betydelse kan tillmätas individen? 

 
Eftersom projektet bedrivs på kommunal nivå genom en utbildningsinstitution, omfattas 
projektets utformning och insatser av den första delfrågan. Med berörda organisationer avses i 
denna studie de företag som har tillhandahållit anställning efter deltagande i projektet. Den 
tredje delfrågan avser de nyanlända personerna som har erbjudits arbete och handlar om 
vilken betydelse individuella egenskaper, drivkrafter och erfarenheter har haft för 
framgången.  
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1.3 Avgränsningar 
Detta är en fallstudie och som sådant kan det omfatta ett eller fåtalet fall som studeras mera 
detaljerat, i flera dimensioner och med hjälp av flera olika former av datakällor. Det hade varit 
intressant att göra en tvåfalls-studie genom ett jämförande mot en mindre framgångsrik 
integrationsprojektering som har genomförts i en annan småregion. Nackdelen med enbart ett 
studerat fall är att det kan vara alltför situationsspecifikt för att vara av intresse för andra 
aktörer. Jämförelser med andra fall är också bra för att utröna det riktigt intressanta just i det 
här fallet. Men det kan ändå vara lämpligt att studera enbart ett fall, om det på något vis är 
särskilt viktigt eller unikt. Det kan röra sig om en studie av ett fall av mycket avvikande 
karaktär; särskilt problematiska eller framgångsrika fall (Lundahl & Skärvad, 1999). Eftersom 
detta projekt har genererat en uppseendeväckande grad av framgång valde jag, i kombination 
med tidsbrist, att begränsa studien till att omfatta endast detta fall. 
 
Vid studiens start fanns även ambitionen att intervjua företag och personer som inte har 
erbjudit och erbjudits anställning, för att försöka nå djupare klarhet kring faktorer som har 
avstyrt inträdet på arbetsmarknaden. Men även i detta avseende fick en avgränsning göras 
p.g.a. tidsbrist.  Fokus ligger på framgångsfaktorer som har genererat arbetstillfällen för 
nyanlända invandrare.  

1.4 Disposition 
I studiens inledning formuleras problemställning, syfte och frågeställningar. Uppsatsen 
fortsätter med en definiering av begrepp som är centrala i studien, samt en beskrivning av 
Sveriges integrationspolitik. Kapitel tre innehåller en presentation av tidigare forskning och 
utredningar. Sedan framställs den teoretiska referensramen i kapitel fyra, vilket följs av en 
återgivelse av studiens ställningstaganden och metodologiskt utförande. De empiriska data 
som studien har genererat presenteras och tolkas i kapitel sex, med åtföljande analys i kapitel 
sju. Studien avslutas med en sammanvävande diskussion, som grundas på analysen. 
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2 Bakgrund  
Nedan presenteras begrepp som är centrala i studien. En del av dem är mycket vanliga i 
dagligt tal, men de är också vida begrepp, som kan ha flera olika innebörder. Andra begrepp 
har en snävare betydelse än vad som gör sig gällande i vardagligt tal. Det är därför viktigt att 
förklara innebörden av begrepp som invandrare, samhälle, organisation och individ eftersom 
de representerar en specifik, snäv definition inom denna studie. Kapitlet fortsätter sedan med 
en översiktlig redogörelse för Sveriges integrationspolitik, från mål till medel.    

2.1 Begreppsdefinitioner 

Stier (2003) betonar att begreppet invandrare ofta innebär en negativt laddad identitet för 
många. I den här studien innebär benämningen invandrare en person som har flyttat från ett 
land till ett annat för permanent bosättning. Inflyttningen har skett på grund av olika 
anledningar, landsflykt samt giftermål med en infödd är två av de vanligaste orsakerna. 
Samtliga invandrare som omfattas av denna studie har uppehållstillstånd, är av 
utomeuropeiskt ursprung och är nyanlända till Sverige.    
 
Med begreppet nyanlända invandrare syftas på invandrare som har bott i landet i högst fem år.  
 
Integration har följande definition i Socialstyrelsens begreppskatalog: (…) ”den process 
genom vilken etniska och kulturella minoriteter inlemmas i samhället” (Westin, 1999:56).  
Integrationsverkets rapport från 2004 beskriver begreppet integration som en process och ett 
tillstånd som omfattar invandrade personers och gruppers gradvis ökade deltagande i det nya  
samhällets institutioner och sociala strukturer (Diaz, 2004:03).  
 
Begreppet arbetsmarknadsintegration omfattar invandrares införlivande i  
mottagarsamhällets arbets- och näringsliv, där personer får tillgång till ekonomiska resurser  
genom avlönat arbete och företagande (Integrationsverket, 2004:63). Arbetsmarknads-
integration utgör kärnan i studien.  
 
Inträde på arbetsmarknaden har inte någon helt uppenbar definition. Helt klart är dock att 
inträdet är kopplat till förvärvsarbete. I officiell statistik räknas en person som sysselsatt om 
denne förvärvsarbetar minst en timme under referensveckan, d.v.s. mättiden. Detta kan anses 
vara ett lågt krav för att räknas som sysselsatt, men definitionen följer internationella 
konventioner (SCB, 1999). I denna studie innebär ett inträde på arbetsmarknaden någon form 
av anställning, oavsett tidsomfattning.  
 
Sociologi handlar om studiet av relationer mellan människor och de mönster som utgör dessa 
relationer; det vi kallar för samhälle. Samhällets utveckling är ett resultat av institutioners 
utformning samt handlande på organisations- och individnivå (Ahrne, 2014). I studien är 
analysenheten ”samhälle” snävare definierat, då det är liktydigt med ”institution.”  

Ibland står begreppet institution för organisation, men man kan göra en tydlig distinktion 
mellan begreppen, vilket jag gör i denna studie. Här görs en skarp åtskillnad mellan 
organisation, som avser arbetarorganisationer, och institution, som kopplas till normbildning, 
lagar, regler, projektering och utbildningsprogram.  

Gemensamma nämnare för alla organisationer är att de är sociala enheter, vars samverkande 
positioner har upprättats för att nå uppsatta mål. (Ahrne, 1999). I uppsatsen omfattas 
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organisationsdefinitionen av de företag som ingår i studien, som en förbindande länk mellan 
samhällets mikro- och makronivå.                                                       

2.2 Integrationspolitik- från mål till praktiskt utövande  
Den ökade invandringen ställer nya krav på samhällsinstitutioner som ska stödja och bidra till 
en snabbare etablering i landet för nyanlända invandrare. Eftersom skillnaden i 
sysselsättningsgrad och inkomster mellan invandrade personer och infödda generellt är 
mycket stor, har en mängd statliga utredningar utmynnat i förslag till åtgärder. För gruppen 
flyktinginvandrare är det politiska inflytandet över inträdet på arbetsmarknaden mycket stort 
(IFAU, 2007). Det har genomförts en rad förändringar i den svenska integrations- och 
arbetsmarknadspolitiken de senaste åren, i syfte att nyanlända så fort som möjligt ska vara 
delaktiga i svenskt arbets- och samhällsliv.  
 
År 1998 ersattes invandrarpolitiken med integrationspolitiken som fortfarande gäller. Men 
uppföljningar av integrationspolitiken mellan åren 1997 och 2006 visade på endast 
blygsamma resultat av genomförda integreringsinsatser. I budgetpropositionen för året 2009 
föreslog regeringen att tidigare integrationspolitik skulle ersättas med ett övergripande 
integrationspolitiskt mål, som säger att lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla 
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Regeringen fastslog att den politiska 
måluppfyllelsen behöver förbättras betydligt. Ett effektivt system för mottagande och 
introduktion för nyanlända, fler i arbete och företagande, bättre språkkunskaper och 
utbildningsmöjligheter för vuxna och bättre utbildningsresultat blev viktiga prioriteringar i 
och med målsättningen. Tillgång till kompletterande utbildning samt validering av utbildning 
och yrkeserfarenhet blev viktiga verktyg för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 
(Regeringen, 2008).  
 
I december 2010 kom den nya lagen med reformer i integrationspolitiken som kallas 
etableringsreformen (2010:197). Nyanlända personer från andra länder ska genom 
etableringsreformen skyndsamt erhållas professionellt stöd för att lära sig språket, få ett 
arbete, klara sin försörjning och få kunskaper om de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
Sverige. Insatserna begränsas dock till den första tiden i landet. Som nationell myndighet har 
Integrations-och jämställdhetsdepartementet ansvar för uppföljningen av 
integrationspolitiken. Länsstyrelsens roll är att se till att det finns förutsättningar och 
överenskommelser för mottagande och introduktion, främja aktörers samarbete, följa upp 
samt vara till hjälp och stöd för integrationsinsatserna (Länsstyrelserna, 2012). 
Arbetsförmedlingen blev genom etableringsreformen en samordnande instans för 
etableringsinsatserna, en uppgift som tidigare låg på kommunerna. Ansvaret flyttades till 
Arbetsförmedlingen för att tydliggöra arbetsmarknadsinträdets stora betydelse för etablering i 
samhället, men också för att det rådde brister i det tidigare arbetet hos kommunerna.  
 
Sedan 2005 har ”prova-på-platser” och yrkeskompetensbedömning kunnat erbjudas av 
Arbetsförmedlingen för de som saknar erfarenhet av svensk arbetsmarknad. För att ytterligare 
förbättra de nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden genomförde regeringen senare en 
verksamhet med rådgivning och stöd för nyanlända på Arbetsförmedlingen, som kallas 
etableringssamtal. Syftet med samtalen är att påskynda arbetsmarknadsetableringen. 
Individen ges först möjlighet till kartläggning av kompetensområde, för att validera 
yrkeskompetensen och kunna beskriva om och hur denna bör kompletteras. Alla 
valideringsmodeller ska anpassas till den enskilde individens förutsättningar, t.ex. om 
individen p.g.a. otillräckliga språkkunskaper inte kan berätta om sin kompetens (Regeringen, 
2008). I Arbetsförmedlingens återrapportering för år 2013 står följande:  
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”Etableringsplanen ska innehålla undervisning i svenska, samhällsorientering och aktiviteter 
för att underlätta och påskynda den sökandes etablering i arbetslivet.” (s. 16). 
 
För att ytterligare förbättra nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden infördes instegsjobb 
år 2007. Instegsjobben är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor 
under den första tiden i Sverige. Tidsramen inom vilken en nyanländ kan få instegsjobb är 36 
månader från det att uppehållstillstånd beviljats. Anställningen ska vara kopplad till 
kursdeltagande i svenskundervisningen sfi; Svenska för invandrare, och handledande inslag 
ska ingå (AF, 2013). Sfi är en viktig del av arbetet för integration. Språket beskrivs i 
regeringspropositionen 1997/1998:16 som nyckeln till samhället; en nödvändig länk för att 
skapa förståelse mellan människor. Genom språket ges fullt tillträde till samhället, och 
därmed arbetsmarknaden: ”Med kunskaper i svenska ökar förutsättningarna för arbete och 
deltagande i samhällslivet” (s.55). 
 
Regeringen betonar i en skrivelse till riksdagen (2008) att ett arbete för en förbättring av 
verksamheten inom sfi bör vara en viktig inriktning inom integrationspolitiken. Verksamheten 
bör bättre anpassas till individuella förutsättningar och behov, eftersom uppföljningar visar på 
bristande kvalitet och låga resultat.  

2.3 Integration- samhällets och individens ansvar 
Forskaren och sociologen Diaz (2004) återger regeringens politiska ställningstagande att 
integration spänner över olika nivåer, vilket är återkommande i regeringspropositionen 
1997/1998. Propositionen återkommer ofta till det ansvar och den roll som samhälle likväl 
som individ bör tillskrivas i integrationsprocessen. Integration på den institutionella 
samhällsnivån är mål som staten ställer upp inom olika samhällsområden avseende 
integrering för invandrargrupper, inom exempelvis arbetsmarknads- och utbildningspolitik.  
Regeringspropositionen (s. 22) beskriver statens roll som stödjande i processen där individen 
integreras i samhället, genom en politik som öppnar för möjligheter till målförverkligande i 
individens liv. Integration på samhällsnivå blir en strukturell integration, där sociala relationer 
institutionaliseras via regelverk och insatser, t.ex. på arbetsmarknaden. Propositionen fastslår 
att det inte är staten som ansvarar för en enskild individs integration, utan endast individen 
själv.  
 
På den individuella nivån innebär integration ett egenstyrt livsprojekt, med mening och mål 
som bara individen själv kan formulera. Integrationen förutsätter därför, betonar 
propositionen, att individen sätter upp egna mål och strategier som nås genom egna 
drivkrafter. Ansvaret åläggs alltså i grund och botten på individen. Faktorer som styr 
individens handlingsmönster är troligtvis motivation och egen bedömning av hinder och 
möjligheter (s. 22).  
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3 Tidigare forskning och utredningar 
I detta kapitel presenteras nationell och internationell forskning och statligt genomförda 
utredningar inom området integration, med fokus på arbetsmarknadsintegration. 

3.1 Integration genom tre dimensioner 
Integration är en komplex process som berör flera samhällsområden. Forskaren och 
sociologen Diaz (2004) skriver i en rapport på uppdrag av Integrationsverket att integration 
kräver resursinriktning från alla samhällssektorer och samhällsaktörer, från institutionell nivå 
till organisatorisk och individuell nivå. Rapporten handlar om att identifiera möjligheter och 
svårigheter som förknippas med integrationsindikatorer, och bygger på både svensk och 
internationell forskning. Indikatorer är exempelvis tillgång till samhällssektorer, välfärd och 
boendeförhållanden. I rapporten framställs analys- och uppföljningsredskap inom området 
integration. Integration genom olika nivåer kallar Diaz för makro- meso- och 
mikrodimensioner. Med den högsta dimensionen avses hur integrationen påverkas av 
samhällets lagstiftning, regler och normbildning. Mesodimensionen utgörs av en lokal nivå 
och då avses interaktion i närsamhället med dess mellanliggande institutioner och 
organisationer. I den lägsta mikrodimensionen finns individens egna drivkrafter, resurser och 
kompetenser. 
  
För att en fullskalig integrationsprocess ska kunna ske krävs resurser genom dessa tre 
dimensioner, menar Diaz. Att integreras på arbetsmarknaden leder dels till ekonomiska 
resurser i form av lön och materiell standard, dels till socioekonomiska resurser som 
yrkesstatus. En sådan integration anser Diaz att har stort värde dels för självförsörjning, men 
även för individens upplevelse av vad han kallar för social integration. Att integreras socialt 
innebär ett nätverksskapande till sociala relationer som t.ex. vänner på en arbetsplats. 
Nätverken har stor betydelse för individens upplevelse av att vara del av en gemenskap samt 
att bli bekräftad för sin person och kompetens. 

3.2 Styrande faktorer vid arbetsmarknadsinträdet 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) pekar på en rad olika förklaringar 
som påverkar nyanländas arbetsmarknadsinträde. Politiska beslut och institutioner förändras 
på ett sätt som underlättar eller försvårar inträdet. Språkstudier, validering av utländska 
utbildningsbevis samt komplettering av utbildningar är exempel på ekonomiska och 
institutionella möjligheter som nyanlända erbjuds. Detta är exempel på integrationsfrämjande 
faktorer i makrodimensionen. Men ett arbetsmarknadsinträde beror också på faktorer inom 
mesodimensionen. Arbetsmarknadsinträdet påverkas av de val individen gör efter de 
förutsättningar och önskningar som finns; det krävs även ett jakande svar om anställning från 
en arbetsgivare i en organisation eller ett företag. Det finns t.ex. avvägningar mellan de 
kvalifikationer individer har i förhållande till organisationens teknologi och/eller till vad 
organisationen, eller företaget, producerar. Det är därför av stor vikt att inneha produktiva 
kunskaper och färdigheter, som är användbara på arbetsmarknaden. Individuella faktorer som 
påverkar arbetsmarknadsintegrationen återfinns i mikrodimensionen. Förutsättningar som 
förkunskaper, tidigare skolgång, motivation och inneboende förmåga är alla förklaringar till 
en individs val av arbete och utbildning. Dessa faktorer påverkar också i vilken grad en 
nyanländ kan ta till sig nya kunskaper, d.v.s. hur mycket mer produktiv individen kommer att 
bli av att utbilda sig, och om denne kommer att klara utbildningen eller inte. Så individuella 
faktorer som kunskaper och prestationer styr den riktning som den nyanlände tar i det nya 
landet (IFAU, 2007). 
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3.3 Humankapital och grad av överförbarhet 
Eriksson (2011) skriver i en rapport till långtidsutredningen att utrikesfödda ofta har mindre 
humankapital än andra grupper, och med det avses kapital i form av utbildning, erfarenheter 
från arbetsliv samt språkkunskaper. Grundläggande humankapitalteori säger att nyanlända 
invandrare förväntas inta en svagare ställning på arbetsmarknaden jämfört med andra grupper.   
Men det handlar också om i vilken grad humankapitalet från hemlandet är relevant i Sverige, 
vilket benämns i rapporten som graden av överförbarhet; d.v.s. i vilken grad de kunskaper 
och erfarenheter personer har kan värderas och kan tillämpas i den nya kulturen. Dessa 
faktorer ses som det främsta skälet till att invandrare står utanför arbetslivet. Grupper som har 
begränsade kapitaltillgångar och investeringar i utbildning, har sämre möjligheter att få ett 
arbete i förhållande till mera resursstarka grupper.  
 
Artikeln Do host country educations even out the playing field? Immigrant-native labor 
market gaps in Sweden, författad av Lena Ekby, Roger Vilhelmsson och Gulay Özcan (2008) 
handlar om betydelsen av att investera i sådant humankapital som är värdefullt i landet som 
invandraren bosätter sig i. Eftersom humankapital till stor del inte är överförbart från ett land 
till ett annat, så innebär migration en ofrånkomlig förlust av detta kapital. Kapital i form av 
färdigheter i värdlandets språk och utbildning i värdlandet betraktas ofta som en avgörande 
faktor för invandrares framgång på arbetsmarknaden. Författarna till forskningsartikeln menar 
att detta framkastar antagandet att utbildning i värdlandet uteslutande skulle leda till jämlika 
möjligheter mellan invandrade och infödda medborgare. För att testa antagandets giltighet har 
de följt studenter på olika utbildningsnivåer och med olika bakgrund, för att dokumentera 
existerande skillnader vid påföljande inträde på arbetsmarknaden.  
 
Syftet med studien var således att undersöka hur olika investeringar i landspecifikt 
humankapital samvarierar med möjligheterna på arbetsmarknaden mellan infödda och 
invandrare. Studiens data är hämtat från SCB och innehåller information från databasen för 
utbildning, inkomst och sysselsättning samt uppföljningsmätningar av skolelever. 
Resultatanalyser visar att personer med icke-europeiskt ursprung med över tre gånger högre 
sannolikhet kommer att genomgå arbetsmarknadspolitiska program än att ha arbete. Risken 
att utsättas för arbetslöshet är också högre för invandrare från de europeiska länderna, jämfört 
med infödda, trots samma grundutbildning. Det innebär att utbildningsfaktorn inte förklarar 
gapet i sysselsättning mellan de olika grupperna. Dock försvinner detta gap i sysselsättning 
när man jämför invandrargrupperna med infödda som har genomgått en universitets- eller 
högskoleutbildning. Av detta dras slutsatsen att en högre utbildning i det nya hemlandet 
tenderar att utjämna skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda. Författarna 
menar att vidare studier är nödvändiga för att söka svar på vad gapet i sysselsättning beror på 
rörande grupper med lägre, likvärdig utbildning.  
 
General versus vocational education and employment integration of immigrants 
in Sweden (2010) är en artikel av Inge Dahlstedt och Pieter Bevelander, som också handlar 
om vilken effekt humankapital har för möjligheterna att få arbete bland invandrare. Här görs 
en distinktion mellan kapital i form av allmän samt yrkesförberedande utbildning. Författarna 
gör även en åtskillnad avseende i vilket land utbildningen är genomförd; i hem- eller 
värdlandet. De forskningsfrågor som ställs i artikeln är, huruvida en utlandsförlagd utbildning 
är lika värdefull som en svensk utbildning på den svenska arbetsmarknaden, och vilken roll de 
två olika formerna av utbildning spelar för utsikterna till ett arbetsmarknadsinträde. Data har 
tillhandahållits genom SCB och grupper som ingår i studien kommer från nio olika länder. 
Liksom i Ekbys, Vilhelmssons och Azcans studie, så konstateras att invandrare generellt har 
lägre sysselsättning än infödda, trots liknande utbildning. Typ av utbildning spelar också stor 
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roll då resultatet, i linje med deras studie, visar att en högre utbildning som genomgås i 
Sverige ger bästa förutsättningarna för arbete. Resultat visar slutligen att utlandsfödda 
individer med yrkesförberedande utbildning som genomgås i Sverige, löper mindre risk att 
drabbas av arbetslöshet jämfört med de individer som har en generell, allmän 
hemlandsförlagd utbildning med sig i bagaget.   

3.4 Språkets betydelse för arbetsmarknadsinträdet 
Dan-Olov Rooth och Jan Saarela står bakom artikeln Native language and immigrant labour 
market outcomes: An alternative approach to measuring the returns for language skills (2007). 
Många studier har tidigare fokuserat på kopplingen mellan språkbehärskning och invandrares 
assimilation i det nya hemlandet, och kommit fram till att god läs- skriv- och talförmåga 
generellt leder till arbete och högre inkomstnivåer, men Rooth och Saarela använder en 
annan undersökningsstrategi i denna studie. De har jämfört två grupper av invandrare som 
kommer från samma land, men skiljs åt beroende på deras modersmål. Registerdata från två 
länder, Sverige och Finland, analyserades. Den ene studerade gruppen invandrare har samma 
modersmål som värdlandets, Sveriges, befolkning och utgörs av svensktalande finländare, 
medan den andra gruppen består av finländare med finska som modersmål. Tidigare 
empiriska studier har använt data som berör invandrare från många olika länder, och där 
således inte bara språk utan även landspecifika faktorer, såsom skilda utbildningssystem och 
olika förutsättningar till deltagande i politik och ekonomisk välfärd, har varit viktiga att ta 
hänsyn till utöver språkbarriärerna. Detta problem kringgår Rooth och Saarela genom att 
studera två invandrargrupper som är lika i alla avseenden utom just språkbehärskningen. 
Rooth och Saarela redovisar resultat som visar att anställningsomfattning, anställnings- och 
lönenivå är för gruppen svensktalande invandrare mycket nära den som infödda svenskar har. 
Att ha samma språkkunskaper som en infödd svensk innebär att förutsättningarna för 
sysselsättning och en god försörjning ökar markant. Resultatet stödjer uppfattningen att 
språkkunskaper utgör en fundamental del av invandrares humankapital, vilket gynnar 
utsikterna på arbetsmarknaden. Rooth och Saarela avslutar artikeln med slutsatsen att 
språkfärdigheter har ännu större betydelse för invandrares framgång på arbetsmarknaden i det 
nya hemlandet, än vad tidigare studier har påvisat.  

3.5 Politik kontra individ 
The impact of migration policy on the labour market performance of migrants: A comparative 
case study är en artikel skriven av Michael Blos, Peter Fisher och Thomas Straubhaar (1997). 
De undersökte vilken inverkan migrationspolicyn har haft på invandrares situation på 
arbetsmarknaden i Sverige jämfört med Schweiz. Fokus har legat på inkomst och 
sysselsättning hos invandrare i de båda länderna som har två motsatta infallsvinklar. Sveriges 
grundprinciper rörande integration genomsyras av humanitära och politiska aspekter, medan 
Schweiz inte tillämpar någon specifik policy avseende integration. Sverige tar sikte på 
långsiktig integration, medan Schweiz snarare betraktar invandrare som tillfälliga besökare. 
Men trots ländernas skilda politiska förhållningssätt, visar denna studie att det inte finns 
någon väsentlig skillnad i inkomst eller position på arbetsmarknaden hos invandrare i de båda 
länderna. Studien visar att invandrares arbetsmarknadssituation bestäms mycket av vad i 
artikeln benämns som mikroekonomiska faktorer, såsom kulturell likhet och individuell 
utbildningsprofil. Författarna betonar att en invandrares framgång på arbetsmarknaden är till 
stor del beroende av individuella faktorer som motivation, flexibilitet, kunskap och social 
kompetens. Institutionellt fastslagna förhållningssätt och politik har mindre inverkan än vad 
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som förväntas. Det är också enligt studien uppenbart att det finns ett gap mellan uttalad 
målsättning och den policy som verkligen har implementerats.  
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4 Den teoretiska referensramen 
Sociologerna Anthony Giddens och Philip Sutton beskriver olika teoretiska perspektiv i 
studiet av samhällsfenomen. Studiet av vardagligt agerande i mötet människor emellan 
benämns mikrosociologi. Storskaliga ekonomiska, politiska och ideologiska strukturer samt 
förändringsprocesser kallas makrosociologi. Dessa analysnivåer är nära länkade till varandra. 
Ytterligare ett perspektiv framställs som mesonivå. Denna analysnivå avser studiet av 
interaktionen mellan närmiljöerna, d.v.s. organisationer av olika slag, sociala grupper och 
lokala gemenskaper, som binder samman de övriga nivåerna (Giddens & Sutton, 2014). 

Göran Ahrne (2007) framför tre olika teoretiska synsätt avseende förhållandet mellan individ 
och samhälle. En inriktning är att utgå från individen. Enligt det synsättet är samhället 
summan av enskilda människors handlingar och sociologiska förklaringar kan hänvisas till 
egenskaper hos individer. Detta kallas metodologisk individualism. Andra teorier bortser från 
människorna och ser på samhället som en helhet likt en struktur eller ett system, där 
samhällets alla delar hör samman och är beroende av varandra; strukturalism. Ytterligare ett 
synsätt är att varken utgå från individ eller samhälle, utan se till samspelet mellan dessa. 
Ahrne menar att för att förstå förhållandet mellan stat och medborgare, eller system och aktör, 
är det nödvändigt att undersöka hur interaktionen mellan människor sker i och mellan 
organisationer. Så grunden i Ahrnes resonemang består i att försöka klargöra hur människors 
handlingar kopplas ihop med samhällsprocesser, enligt detta tredje synsätt och det är också 
denna infallsvinkel som den teoretiska referensramen i studien bygger på. Kapitlet fortsätter 
nedan med en presentation av detta teoretiska perspektiv.   

4.1 Förhållandet mellan individ och samhälle 
Sociologen Göran Ahrne talar mycket om motsättningen mellan människan och samhället. 
Han beskriver problematiken med att uppfatta individen som utanför ett oåtkomligt samhälle, 
ett samhälle bortom individens kontroll. Ahrne hävdar nämligen att det inte existerar något 
samhälle utanför individerna, liksom det heller inte finns några enskilda individer. Han 
förklarar detta med att för att vara en individ, krävs att man ingår i en relation; man kan inte 
göra sitt eget identitetskort. Han menar här att identiteten alltid fastställs av andra. Samhället 
är inte heller någonting ”utanför” människorna; samhället är människorna. Det är inte 
samhället som hindrar oss från att göra saker, det är andra människor och deras handlingar 
som begränsar de handlingar individen har att välja mellan. Människor följer i regel rådande 
maktförhållanden i samhället, men handlandet kan också styras av intentioner att ändra sina 
och andras liv, vilket kan lyckas i viss utsträckning.  
Ahrne betonar att i alla livets situationer kan alltid en enskild människa göra skillnad. Men för 
att större samhällsförändringar ska ske, krävs att ett stort antal individer vill åstadkomma 
förändringen samtidigt. Samhällsprocesser sker genom individens handlingar, men handlingar 
är alltid i beroendeställning av andra individers handlingar. Spridning av t.ex. innovationer, 
organisationsförändringar och bildandet av nya organisationer är i grund och botten ett 
resultat av individuella aktörers beslut, men beslutet påverkas av information om andras 
handlande, som når aktören (Ahrne, 2014).  

4.2 Organiserade människor 
Samhällsprocesser sker först och främst genom mänskliga, organiserade handlingar. Istället 
för individ eller samhälle vill Ahrne (2014) därför använda benämningen organiserade 
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människor eftersom alla människor tillhör organisationer, och som samhällsvarelser är de 
organiserade i ett nät av handlingsmönster och relationer. Människors positioner i 
organisationernas nätverk bestämmer vilka handlingsmöjligheter de har tillgängliga, vilka 
sedan bestämmer beroende- och maktförhållandena dem emellan. Tillgång till makt och 
inflytande är en drivande kraft som har stort inflytande för vad som sker i kommunikationen 
mellan aktörer (Ahrne, 1999). Organisationer innebär också alltid en form av tillhörighet för 
den enskilda människan, man får en identitet; man ”är” någon. Tillhörigheten påverkar 
individernas livsvillkor och handlingsmöjligheter (Ahrne, 2014). Organisationerna erbjuder 
medlemmarna materiella, sociala och kollektiva resurser, i utbyte mot att individerna 
förpliktas att följa organisationens mål, handlingsmönster och regler. Därtill hänger kultur och 
organisation ihop, där organisationer kan ses som projiceringar av underliggande normer och 
värderingar, som påverkar individens handlande. Organisationer utgör en av de viktigaste 
komponenterna i människors vardagsliv (Ahrne, 2007). 

4.3 Organisatoriska kentaurer 
De handlingar som individer utför i sina positioner är således till allra största del styrda av 
organisationen och inte av dem själva; de handlar som delar av organisationen. Människor 
som agerar på organisationers vägnar kallar Ahrne för organisatoriska kentaurer; delvis 
människor, delvis organisationer. Organisatoriskt handlande blir därför en social hybrid; den 
som handlar är en mänsklig individ, men handlingen blir ändå organisatorisk (Ahrne, 1993). 
Människor kan ses som sociala kentaurer, med organisationers kroppar och handlingar och 
mänskliga ansikten. Den kollektiva kraft som organisationen utgör, kan inte helt styras av de 
individuella egenskaperna, menar Ahrne (2014). 

4.4 Den institutionella makten 
Människors levnadssätt styrs av sociala institutioner. Samhällets institutioner beskrivs av 
Ahrne som värderingar, rutiner, samt lag- och regelverk, som människor har att rätta sig efter. 
Institutionella normativa strukturer eller symboliska system uttrycker också kollektivt delade 
uppfattningar, mer eller mindre uttalade eller synliga. Dessa institutioner av olika slag har 
inverkan på hur människor handlar, både individuellt och organisatoriskt, genom kunskaper, 
föreställningar och föreskrifter. Institutioner kan ses som samhällets spelregler, vilka påverkar 
samhällets aktörer, eller ”spelare.” Aktörerna är organisationer och individer (Ahrne, 1999). 
Institutioner kan ge upphov till organisationer genom kunskap eller lagar, som skapar t.ex. 
utbildningsprogram. Men Ahrne betonar att det ofta förekommer en diskrepans mellan 
institutionellt fastslagna föreställningar och vad som faktiskt tillämpas i praktiken inom 
organisationer (Ahrne, 2014). 
 
Denna teoretiska referensram tillämpas som ett redskap i analysen av det empiriska 
materialet, för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Uppdelningen av de 
presenterade perspektiven kommer att skapa utmaningar vad avser att urskilja en distinktion 
kring vad som innefattas inom skikten. Då organisationer representeras av människor och 
dessa handlar på organisationers vägnar som sociala hybrider, så blir t.ex. en av utmaningarna 
att urskilja vad som är det individuella och det organisatoriska inslaget i analysenheterna. Mer 
om tillvägagångssättet följer i nästa kapitel, där studiens upplägg, genomförande, analysmetod 
och metodproblem beskrivs närmare. 
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5 Metod – ställningstagande och utförande 
I detta kapitel presenteras valet av undersökningsmetod samt en motivering till det val som 
gjordes, samt hur datainsamlandet har skett. Etiska ställningstaganden och metodproblem som 
tillstötte under studiens gång beskrivs också.  

5.1 Undersökningsansats 
Samhällsvetenskapliga frågeställningar berör olika slags sociala system där människor och 
deras handlingar, motiv och beslut står i fokus. Det sociala systemet definierar Lundahl & 
Skärvad (1999) som ett ”system i vilka människor fungerar tillsammans.” Det behöver 
studeras ur flera utgångspunkter och perspektiv för att kunna förstås som helhet (1999:185). 
Vidare bör ledande delsystem urskiljas och definieras; d.v.s. delar som har mest betydelse för 
systemets effektivitet. På detta sätt består min ansats i studien av att identifiera 
framgångsfaktorerna i integrationsprojektet ”Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända med 
kort utbildningsbakgrund” utifrån tre skilda perspektiv: samhälle, organisations- och 
individperspektivet. 
 
Lundahl och Skärvad (1999) skriver att för att förstå ett nuvarande systems struktur, måste en 
förståelse skapas till bakgrunden; hur det har vuxit fram. Detta avser det samhälleliga, högsta 
perspektivet i den här studien, där faktorer som politiska beslut, institutionell reglering och 
normbildning utgör bakgrunden till det studerade projektets uppkomst och genomförbarhet. 
Vidare ska effektivitets/framgångsfaktorer försöka identifieras; på samhällsnivå genom 
projektets utformning, på organisationsnivå genom ett urval av företag som har erbjudit arbete 
inom projekteringen, och på individnivå genom individuella faktorer som kompetens och 
drivkraft. Detta för att försöka utröna vilken betydelse de olika delarna har haft för projektets 
framgång. Undersökningsansatsen har en förklarande ambition, och handlar om att försöka 
hitta tillfredsställande förklaringar till framgången i det studerade fallet. 

5.2 En kvalitativ, hermeneutisk forskningsmetod  
Mot bakgrund av studiens karaktär och syfte, är undersökningen upplagd enligt en kvalitativ 
metod. Den allra vanligaste metoden inom fallstudier är den kvalitativa, eftersom dessa 
studier tillämpas när man söker förståelse för ett fenomen på djupet och i sitt sammanhang.  
Detta sker genom att söka förståelse för hur individer upplever sig själva, tillvaron och de 
sammanhang i vilket de ingår. Utgångspunkten tas i individers handlingar, tankar och 
uttalanden, och resultatet av dessa handlingar och beslut. Detta synsätt benämns hermeneutik; 
läran om tolkning. Individers upplevelser grundar sig på uppfattningar, vilket innebär att man 
som forskare inte söker svar på hur saker och ting är beskaffade utan hur de uppfattas vara 
beskaffade, d.v.s. hur de tolkas. Alla tolkningar är perspektivstyrda och påverkas av tidigare 
erfarenheter och föreställningar. Denna förförståelse är viktig att vara medveten om och 
begrunda i samband med tolkande, kvalitativa studier. 
 
I studiet av sociala system behöver motiv till handlingar och beslut undersökas och därmed 
måste intressen, värderingar och attityder som har lett till dessa ageranden komma fram i 
ljuset. Det är nödvändigt för att förstå de aktörer, personer i olika roller som finns inom det 
system man studerar, samt vilket inflytande de har i förhållande till problemställningen. 
Eftersom aktörerna fungerar i olika sociala system, blir fallstudien vad Lundahl och Skärvad 
(1999) kallar en aktörsorienterad systemstudie. 
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5.3 Upplägg och genomförande 
Sedan uppstod frågan hur de kausala mekanismerna ska fångas in. Här kom tanken att 
använda Ahrnes analytiska perspektiv och studera mekanismerna ur tre olika skikt. Till att 
börja med studerades den integrationspolitiska bakgrunden. Sedan skapades en överblick över 
tidigare forskning som till största del består av vetenskapligt granskade artiklar via 
sökverktyget primo. En kartläggning påbörjades i syfte att skapa en bild av det aktuella 
händelseförloppet. Först genomfördes vad Esaiasson m.fl. (2012) kallar för 
informantundersökning. Svarspersonen ska i en sådan främst bidra med information om 
skeenden och funktioner rörande fallet som studeras. Ett möte bokades med projektledaren 
som ställde sig mycket positiv till studien och bidrog med befintliga dokument kring projektet 
i form av genomförda utvärderingar. Projektledaren berättade djupgående om projektets 
uppkomst och innehåll. Han hjälpte även till med att förse med kontaktuppgifter till företag 
och personer att intervjua. 
  
Urvalet av respondenter bestod av företag som har anställt personer efter projektdeltagandet 
samt de personer som har fått arbete inom de företagen. Detta för att få kännedom om 
företagarnas uppfattning om personens kompetens och anledning till anställning, samt den 
anställdes egen uppfattning kring dessa faktorer. Utöver ledare för projektet, intervjuades 
därmed fyra nyanlända personer som har fått arbete, samt två företagare som har erbjudit 
anställning. Att antalet intervjuade anställda i förhållande till företagare blev ojämnt, beror på 
att två av respondenterna hade anställning inom samma kommunala verksamhet. Då de är 
kommunalanställda, fann jag det inte nödvändigt att intervjua arbetsgivaren om orsaker till 
anställning, detta p.g.a. den nära kopplingen till projektet. Urvalet styrdes av en avgränsning 
som gjordes genom att rikta intresset mot projektdeltagare som var med i de första 
gruppintagen i projektet och som därmed har hunnit samla på sig fler erfarenheter av svenskt 
arbetsliv. Respondenturvalet styrdes vidare av ambitionen att välja intervjupersoner med olika 
ursprung, kön och branschtillhörighet, för att få en bredd i studien.  
 
Dessa intervjuer tillhör studiens respondentundersökning, vilket innebär att svarspersonerna 
själva samt deras tankar och uppfattningar är studieobjekten. Intervjuerna ägde rum enskilt, i 
företagens personalrum, bortsett från en intervju som genomfördes i lokal på Folkets Hus. 
Denna intervju genomfördes med två respondenter samtidigt, tillsammans med en tolk. För att 
få fram vad varje svarsperson anser, ställdes i stor utsträckning samma frågor till samtliga 
svarspersoner genom att utgå från en på förhand framställd intervjuguide. Denna bestod av 
frågor som styrdes av studiens syfte och sorterades efter fastställda teman. Frågorna var öppna 
och uppmuntrade respondenterna till att skildra och beskriva med egna ord. Ordningsföljd, 
formulering och innehåll varierade dock mellan intervjuerna, beroende på hur dialogen och 
kommunikationen utvecklade sig. Språksvårigheter gjorde t.ex. att många frågor 
omformulerades. Mer om detta beskrivs under avsnittet metodproblem.  

5.4 Analysen 
För att underlätta arbetet med analysen spelades samtliga intervjuer med respondenternas 
godkännande. Dessa skrevs sedan ut ordagrant, bortsett från sådan information som inte hade 
relevans för studiens syfte. Materialet sorterades därefter in under intervjuguidens teman. 
Sedan påbörjades arbetet med tolkning, vilket krävde en medvetenhet om den egna 
förförståelsen samt en strävan efter att tyda underliggande budskap och innebörder (Lundahl 
& Skärvad, 1999). I studiens resultat framkommer vad svarspersonerna ordagrant har sagt, 
vilket framställs som citat. I resultatdelen tolkas också uttalandena för att sedan, med hjälp av 
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det teoretiska ramverket och tidigare forskning, analyseras i studiens analys- och 
diskussionskapitel (Fangen, 2011).  

5.5 Etiska överväganden 
I fallstudier återkommer en viktig fråga; om fallbeskrivningen ska redovisas öppet eller 
återges anonymiserad. Fördelarna med öppen redovisning är, enligt Lundahl och Skärvad 
(1999) att sådana fall upplevs mera verklighetsförankrade och intressanta. Dock innebär de 
ofta en bortsortering av kontroversiella och ur forskningssynvinkel spännande data. När fallet 
är anonymt, kan känsliga data kvarstå. Jag gjorde valet att framföra själva projektet öppet, 
vilket innebär att ort, projektnamn och projektledare är namngivna. Detta val styrdes av 
forskningsfrågan, som i detta fall handlar om att undersöka framgångsfaktorer. Om det hade 
rört sig om ett fall med negativa resultat eller berört känslig information, hade jag valt att inte 
redovisa ort och fall öppet. Inblandade aktörer utanför projektet som företag, handledare och 
deltagare har av forskningsetiska skäl hållits anonyma. Detta var en av respondenternas 
önskemål och av den anledningen har samtliga projektdeltagares namn fingerats. De är 
presenterade under fiktiva namn som togs fram genom sökning på internet efter vanligt 
förekommande personnamn i respektive land. Företagen är presenterade enbart utifrån typ av 
bransch. Respondenterna fick vetskap om att de ges fullständig konfidentialitet. De fick också 
kännedom om syftet med undersökningen och att all lämnad information uteslutande kommer 
att användas i syfte att besvara studiens frågeställningar. Vidare informerades de om att 
deltagandet var frivilligt samt att intervjun kunde avbrytas i de fall detta önskas (Fangen, 
2011).  

5.6 Metodproblem under studiens gång 
Sociologen Göran Ahrnes analytiska perspektiv som presenterades i föregående kapitel, har 
inspirerat till studiens uppdelning i de tre olika analysenheterna, och hans resonemang 
används som en teoretisk referensram i analysen. Esaiasson m.fl. (2012) menar att en hög 
abstraktionsnivå, där samhällsfenomen formuleras i termer som ”institution” och ”socialt 
kapital” ofta medför bekymmer vid översättningen till operationella indikatorer. Med det 
menas att det kan bli problematiskt med överensstämmelsen mellan teoretiska definitioner och 
de operationella mätverktygen. Översättningsproblemet handlar om huruvida man empiriskt 
undersöker det som på den teoretiska nivån påstås att undersökas. Ett av de första teoretiska 
metodproblemen som tillstötte vid studiens start, var just att särskilja mellan institution och 
organisation; det högsta och mellersta skiktet, då institutioner kan vara organisationer och 
vice versa. Detta problem kringgicks genom att specificera institutioner som program, policy, 
norm- och utbildningsramar, i vilket projektet som sådant ingår och låta organisationer 
begränsas till berörda företag. En annan av svårigheterna som berör begreppsvaliditeten har 
handlat om att försöka särskilja det individuella inslaget i relationerna ifrån det 
organisatoriska. I analysen har mycket arbete gått åt till att försöka klargöra vilka inslag i 
svaren som gör sig hörda; individens eller organisationens. Det visade sig inte vara så enkelt 
att skilja dem åt.  
 
Ett annat problem som tillstötte vid intervjuerna av projektdeltagarna var språkbarriären. 
Denna blev särskilt bekymmersam med tanke på frågornas art. Då samtliga projektdeltagare 
som har ingått i studien har mer eller mindre begränsade kunskaper i det svenska språket, har 
formuleringen av frågorna behövts förenklas i all mån det är möjligt. 
Kommuniceringsproblemen har lösts genom förtydliganden och en blandning av svenska och 
engelska, då svenskan inte har räckt till. I det fall varken svenska eller engelska har varit 
behjälpligt, fanns behov av tolk, vilket ordnades genom personliga kontakter. En vän tog på 
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sig rollen som tolk, och jag har ingen anledning att tvivla på att hon har översatt de 
intervjuades uttalanden korrekt.  
En ytterligare utmaning då det rör sig om kvalitativa studier rör tolkningsfenomenet; dels 
svårigheterna som kan finnas med att ”läsa mellan raderna”, och även det faktum att man mer 
eller mindre påverkas av sin egen förförståelse av det som studeras. Detta har försökt att 
undvikas genom att upprepande påminna sig om att fenomenet existerar. Att en viss 
förförståelse sätter sin prägel, går dock aldrig helt att undvikas (Backman, 2012).  

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Forskning handlar dels om att dra välgrundade slutsatser av det som studeras, och dels om i 
vilken mån resultaten kan generaliseras till en större population. Esaiasson m.fl. (2012) skiljer 
vidare mellan tre olika förklarande studier; teoriprövande, teoriutvecklande och 
teorikonsumerande studier. De teoriprövande studierna sätter teorin i centrum, för att testa 
dess giltighet mot empirin, och det blir viktigt att generalisera resultaten. Teoriutvecklande 
undersökningar syftar till att utveckla nya förklaringar. I en teorikonsumerande studie 
däremot, är det undersökta fallet i centrum och det är således inte av större vikt i vilken 
utsträckning resultaten är giltiga också i andra sammanhang. Denna studie är av 
teorikonsumerande art. Det centrala i sådana studier består i att finna en tillfredsställande 
förklaring till varför utfallet blev som det blev i just det studerade fallet, med hjälp av utvalda 
förklaringsfaktorer inom området.  

Validitet innebär att det som avses mätas i studien verkligen mäts, att det inte finns 
systematiska fel, och att teoretiska definitioner och operationella indikatorer stämmer överens. 
Intern validitet innebär att korrekta slutsatser kan dras inom ramen för det eller de fall som 
undersöks. Möjligheten att generalisera resultaten till andra fall benämns extern validitet. Då 
det huvudsakliga intresset i denna studie rör det aktuella fallet, är det dock mindre 
meningsfullt att hitta motiveringar med generaliserande ambitioner.  

En studie som vidare kännetecknas av god reliabilitet ska kunna genomföras igen, enligt 
samma tillvägagångssätt och ge samma resultat. Detta innebär att det ska finnas en frånvaro 
av slump-och slarvfel vid datainsamling och databearbetning samt att andra ska kunna 
genomföra samma studie och dra samma slutsatser av analyserat material (Esaiasson, 2012). I 
ett försök att undvika reliabilitetsproblematiken, har genomförandet beskrivits så nogsamt 
som möjligt. Det finns givetvis inget sätt för mig att fastslå att någon annan skulle ha dragit 
samma slutsatser, men materialet som studien bygger på har framkommit genom upprepade 
förtydliganden av frågor och svar, för att undvika missförstånd och därigenom undvika 
missvisande data. Det empiriska materialet redovisas i nästa kapitel.  
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6 Empiri 
Inledningsvis presenteras projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända. 
Presentationen bygger på information som har tagits fram genom tillgång till befintliga 
dokument samt genom intervju med projektledare. Dokumenten består av kommunens 
genomföranderapportering till ESF, Europeiska Socialfonden, samt en slutrapport från en 
extern utvärdering av projektet, som genomfördes av Evaluation North genom projekteringen. 
Efter projektbeskrivningen följer en kort presentation av företag och projektdeltagare som har 
ingått i studien, vilket följs av en sammanställning och tolkning av data som dessa intervjuer 
har genererat. Resultatet av den första tolkningsnivån beskriver deltagarnas uppfattningar och 
erfarenheter. 

6.1 Befintliga dokument 
Projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända har syftat till att introducera nyanlända 
invandrare som saknar eller har kort utbildningsbakgrund; 0-6 år, på arbetsmarknaden i Kalix. 
Projektet ägs av Kalix kommun och drivs av Komvux i Kalix. Arbetsförmedlingen och 
Länsstyrelsen i Norrbotten har deltagit som medfinansiärer och samarbetspartners, 
integrationssamordningen har varit samverkansparter. Styrgruppen har bestått av 
projektledaren, utomstående utvärderare, representant från Norrbottens Länsstyrelse, 
representant från Integration i Kalix och Överkalix samt integrationssamordnaren i Östra 
Norrbotten. Projektorganisationen har bestått av en projektledare samt två handledare.  
 
I bakgrunden till projektets uppkomst beskrivs att gruppen invandrare som är illitterata eller 
har mycket kort utbildningsbakgrund har ökat i regionen under senare år. Egenförsörjning 
saknas till stor del hos denna grupp som står längst bort från arbetsmarknaden. Konsekvenser 
som kan uppstå genom problematiken är segregation och långsiktigt utanförskap, ökade 
kostnader för kommunen i form av försörjningsstöd, psykisk och fysisk ohälsa, 
främlingsfientlighet och kriminalitet. Otillräckliga yrkeskunskaper och/eller långsam 
språkinlärning ses som de största hindren för ett arbetsmarknadsinträde. Men man pekar på 
fler orsaker till problemet med ett utanförskap på arbetsmarknaden. Utöver brister i språk och 
yrkesrelaterad kunskap, råder också en osäkerhet bland arbetsgivare om målgruppens 
kompetens. Gruppen brister även i kunskap om svensk arbetsmarknad, utbildnings-och 
kompetenskrav. Fördomar och missförstånd genom kulturkrockar räknas upp som ytterligare 
hinder, liksom avsaknad av referenser från svensk arbetsmarknad. Projektgruppen, som 
arbetar med svenska för invandrare, sfi, bedömde att invandrare med kort 
utbildningsbakgrund är i stort behov av att integreras på arbetsmarknaden och lära sig svenska 
på ett mera praktiskt sätt.  
 
Det ansågs nödvändigt att utveckla nya arbetsmetoder för att dessa individer ska lära sig 
språket i snabbare takt, och komma ut på arbetsmarknaden. Projektet innebar därmed en 
utprovning av en ny lärandemodell, anpassad för invandrare som saknar eller har kort 
utbildningsbakgrund, där språket tränas ute på arbetsplatser. Modellen innehåller en 
kombination av praktik och undervisning i sfi. Den primära målsättningen var att denna grupp 
ska utveckla språket till en nivå som möjliggör arbete eller utbildning. På längre sikt är målet 
självförsörjning genom etablering på arbetsmarknaden. Andra målsättningar som formuleras i 
och med detta är ökad förståelse och kännedom om jämställdhet hos organisation och 
individer, en ökad integration, ett ökat arbetskraftsutbud i regionen, en ökad mångfald hos 
företagen, samt en mera attraktiv kommun för nyanlända.  
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Lärandemodellen har omfattats av fyra gruppintag om vardera sexton veckor. Största delen av 
tiden har deltagarna varit ute på arbetsplatser, en dag i veckan har tillägnats teori i skollokal. 
Då kunskapsspridningen i grupperna har varit stor, delades de upp i två nivåer utifrån 
förkunskaper och språklig förmåga. Teoretiskt material inlästes till respektive modersmål, för 
att de ska kunna tillgodogöra sig innehållet. De fick lyssna på modersmålet om hur det 
svenska samhället fungerar utifrån t.ex. arbetsmarknadslagstiftning och 
jämställdhetslagstiftning, klädkoder, hälsa och hygien. Kvinnojouren informerade deltagarna 
om sitt arbete, vilket skedde via tolk. Praktikplatserna ordnades utifrån deltagarnas intressen, 
yrkeserfarenheter och eventuell utbildning. Deltagarna introducerades på arbetsplatserna med 
hjälp av tolk. Därefter fick deltagarna handledning ute på arbetsplatserna genom praktiktiden. 
Utvärderingar påvisar att lärandemodellen och introduktionen på arbetsmarknaden fungerar 
mycket bra; intervjuer genomförda av en extern utvärderare visar att deltagarna upplever sig 
mera integrerade i samhället efter deltagande i projektet. Intervjuerna genomfördes före, 
under och efter projektdeltagandet. Deltagarnas språkkunskaper validerades, och resultat visar 
att de lär sig svenska bättre och i snabbare takt via lärandemodellen. Förutom ett påskyndande 
av läroprocessen, så ökade också deltagarnas motivation. 
 
Utvärderaren menar att då vissa av individerna utöver språk-och yrkeskunskaper helt saknade 
tidigare arbetslivserfarenhet, är det rimligt att anta att projektdeltagandet, med de erfarenheter 
och kontakter inom svenskt arbetsliv som det medfört, har stor betydelse för deras framtid på 
arbetsmarknaden. Samtliga deltagare fick nya kunskaper och praktisk erfarenhet av att arbeta i 
Sverige, samtliga har också fått referenser. Efter fyra avslutade gruppintag har 14 av 49 
nyanlända fått någon form av sysselsättning efter projektdeltagandet och tre har fått en 
tillsvidare anställning, vilket ses som ett mycket bra utfall. Att deltagarna erhållit någon form 
av anställning leder i förlängningen till att möjligheterna till självförsörjning ökar. Utifrån 
dokumenterade framsteg har kommunens utbildningsnämnd beslutat att implementera 
lärandemodellen i befintlig verksamhet; sfi. I arbetet med att sprida projektets idé till andra 
kommuner, har en spridningskonferens till kommunerna i Östra Norrbotten hållits. 
Arbetsförmedlingen har spridit projektets resultat genom kanaler mot övriga delar av landet. 
Projektledaren inbjöds även av regeringskansliet till en integrationskonferens i Stockholm, 
som hölls i december 2013. Utvärderaren menar att projektets spridning till andra kommuner 
ännu är för tidigt att kartlägga (Hansson, 2014).     

6.2 Projektledaren berättar 

Syftet med projektet var att prova lärandemodellen, som projektgruppen tillsammans med 
Arbetsförmedlingen utformade i en förprojektering 2011. Vid mötet med projektledaren får 
jag veta att modellen nu håller på att implementeras i ordinarie verksamhet. Han beskriver 
denna lärandemodell närmare. Den handlar om att knyta inlärningen mer till samhället utanför 
skolsalen, genom att väva ihop teori och praktik. Språkinlärningen har till största del skett ute 
på arbetsplatser, undervisningen i sfi har fungerat som ett komplement. Projektledaren har 
arbetat med olika uppdrag inom svenska som andra språk och sfi sedan 2003. Om bakgrunden 
till modellens uppkomst berättar han:  

”Jag upptäckte att de korttidsutbildade, det var väldigt … det var som att trampa i sirap, det 
tar väldigt emot, lång tid, dom sitter på sfi, dom tappar motivationen och man tappar 
motivationen som lärare också. Man får hålla på och nöta, nöta samma sak. Då tänkte jag 
att; dom här kommer inte ut på arbetsmarknaden, vi måste ha en ny modell. Och då tog vi 
kontakt med AF för dom har ju då kravet att dom ska ut på praktik, och så gjorde vi det 
tillsammans.”  
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Projektledaren tillägger att det i snitt tar uppåt åtta år för en invandrare att lära sig språket i 
den mån som krävs för att klara av svenskt arbetsliv eller vidareutbildning. Jag ställer frågan 
vad som skiljer modellen från integrationsarbetet i andra kommuner. Projektledaren svarar att 
den främst är unik genom den lärarledda handledningen ute på arbetsplatserna, vilken de, 
enligt hans kännedom, är ensamma om att tillämpa. Denna handledning har skett genom sfi. 
Två handledare inom projektet har åkt ut och haft handledning i språk ute på arbetsplatserna. 
Handledarna har tagit mycket ansvar för deltagares språkinlärning likväl som praktiska 
göromål för att underlätta deltagares samhällsliv. Fokus har flyttats från skolrelaterad 
undervisning till inlärning på arbetsplatserna. Han berättar att de har haft analfabeter ute på 
praktik efter bara två månaders tid i Sverige. Men införandet av handledning väckte till en 
början ett visst motvärn:  

”Det är nog lite skrämmande för många lärare, att kliva in på en helt ny arbetsplats, du är på 
en helt ny arena. Det är ju inte lika tryggt som i ett klassrum. Så det har väl mött lite 
motstånd, men jag hoppas att det ska ge sig, att man blir tryggare. Det är ju ganska roligt att 
träffa nya människor ute på praktik.”  

Handledarna erbjuds fyrahundra kronor per dag för handledararbetet. Utöver själva 
handledningen ingår även i arbetet att dokumentera deltagarens framsteg genom skriftlig 
rapportering, för att följa upp deras utveckling vad avser t.ex. språk och andra förmågor. 
Rapporterna fungerar samtidigt som referenser, om ett intresserat företag hör av sig för att 
fråga hur en person har skött sig. Projektledaren berättar vidare att hans roll nu också är mera 
operativ; han fungerar även som handledare och lärare. Det övergripande målet är att 
deltagarna ska lära sig språket och förstå samhället, säger han, och framhåller vikten av att de 
ska kunna tillgodogöra sig samhällsinformation. Därför har man också översatt och läst in 
material med information om hur vårt samhälle fungerar, inläsningen har varit nödvändig då 
merparten är analfabeter. Han inflikar att de faktiskt har haft några nyanlända med 
universitetsutbildning, men de är väldigt få. Den lärarledda handledningen har kompletterats 
med handledning utsedd av företagen själva, där arbetsgivare alternativt anställd har fungerat 
som handledare. Han berättar att en individuell aktivitetsplan utformas, allt efter den enskildes 
intressen, förmågor och förutsättningar. Projektledaren framhåller nödvändigheten att utgå 
från deltagarnas varierande behov, för att maximera inlärningen. Deltagare har sedan erbjudits 
att välja mellan tre framtagna företag, vars verksamhet matchar egna intressen, kunskaper 
eller erfarenheter. Det har funnits intresse bland kontaktade företag, berättar han. De har varit 
positivt inställda till lärandemodellen och även som helhet till deltagarnas prestationer på 
arbetsplatserna.  

På frågan om vilken roll projektets samarbetspartners, som Arbetsförmedlingen, har haft 
genom projekteringen, berättar projektledaren att AF främst har ansvarat för uttagandet av 
deltagare, som har anvisats projektplats av dem. Det har till viss del inneburit att målgruppen 
inte fullt ut har blivit den tilltänkta, då enstaka deltagare har en högre utbildning från 
hemlandet. Af har också betalat ut ersättning till deltagarna under projektets gång. 
Projektgruppen har skött kontakten mot företagen, men AF har även kunnat hjälpa till med 
praktikplats, och arbetat för instegsjobb och andra anställningar för deltagarna efter praktiken. 
De har kontinuerlig kontakt med AF kring deltagarna. Det har även förekommit gemensamma 
möten tillsammans med deltagare, AF och Individ-och familjeomsorgen, allt efter deltagarens 
behov:  
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”Vi har nu också tagit med Försäkringskassan och Landstinget i en styrgrupp, där vi ska göra 
upp en plan för hur vi ska göra, för att den här utsatta målgruppen inte bara ska åka runt i 
systemet. Hjälpas åt, alla instanser, alla ska bidra på sitt sätt.” 

Projektledaren lyfter här fram vikten av samarbete för att skapa ett nätverk kring deltagaren. 
Många deltagare har svåra upplevelser med sig i bagaget, flertalet har levt i flyktingläger. Han 
återkommer till att det krävs en dialog och samarbete mellan olika instanser för att upptäcka 
och möta individens förutsättningar och behov. Det krävs alla verktyg som kan tänkas 
användas, för att bemöta personer med olika typer av inlärningsproblem eller trauman, säger 
han. Projektledaren exemplifierar med upptäckten av flera syn- och hörselproblem hos 
deltagarna, som framkommer genom kartläggningssamtal, vilka görs för att skapa en bild av 
eventuella dolda funktionsnedsättningar. Han berättar att i dagsläget arbetar de i 
projektgruppen med att få till stånd ett införande av rutinkontroller av syn och hörsel genom 
Landstinget, eftersom det är vanliga åkommor hos deltagarna, som annars är svåra att 
upptäcka. Hörselnedsättningar utgör ett hinder för språkinlärningen, betonar han. Inom 
projektet erbjuds deltagarna också läsglasögon, en kostnad som deltagarna inte prioriterar. För 
att bemöta den höga förekomsten av traumatisering ges även handledning en gång i månaden 
tillsammans med en psykoterapeut, för att hjälpa de deltagare som behöver få professionellt 
stöd.  

Projektledaren menar att projektets goda resultat handlar om den arbetsplatsrelaterade 
språkutbildningen, som genom stöd av handledare skapar en mycket bättre potential för 
inlärning än skolmiljön kan bidra med. Han tror också att deltagarnas motivation blir större då 
de får använda språket ute på arbetsplatser, därför att där kommer insikten att man måste 
behärska svenskan för att klara av arbetet. Han avslutar:  

”På sikt tror jag att det här är enda möjligheten om dom ska bli en del av samhället, dom 
måste ut på arbetsplatser, vi kan inte integrera dom i skolmiljön. På rasterna sätter dom sig 
ofta med dom som dom kan prata med. Och det skulle nog vi också göra om vi tänker efter. 
På arbetsplatsen blir dom ju tvungen sitta med svenskar, lyssnar, tar in. Lär. Och så 
utvecklas språket, som är nödvändigt ute i arbetslivet.” 

Projektledaren betonar här vikten av den sociala samvaron med svenskar för att inlärningen av 
språket ska vara effektiv. Han framhäver också språkets stora betydelse för vägen till ett 
arbete.  

6.3 Från nyanländ till nyanställd 

Juhai 

Juhai kommer från Somalia. Han är bosatt i Sverige sedan fyra år tillbaka. Juhai arbetar hos 
ett företag inom byggbranschen, där han anställdes 2012. Arbetsuppgifterna är 
säsongsvarierande och består av fastighetsskötsel i form av målning, snickeri, gräsklippning 
och snöröjning. Juhai är visstidsanställd på deltid, anställningen förlängs löpande. 
Arbetsgivaren har vid intervjutillfället planer på att anställa Juhai på heltid.  

Juhai är förtegen om sitt liv i hemlandet, han signalerar att han inte vill prata om det. Han fick 
inte arbete i direkt anslutning till projektet, utan en tid efter deltagandet. Han påpekar dock att 
projektdeltagandet nog har bidragit till att han har fått anställning, då han har lärt sig svenska 
bättre genom det. Juhai säger att han kom in i företaget genom en dialog mellan 
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Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Han trivs med arbetet, och tycker om att jobba hårt, 
säger han. Han tillägger med ett skratt att han verkligen har fått jobba hårt med sfi och nämner 
särskilt en kurs: 

 ”När jag kom hit, jag började kursen samhällsinformation. Så jag har stor information om 
Sverige, arbets- vad heter det? Information om arbetsplatser, lagar. För det är … bättre här, 
än vårt land.”  

Han säger att han först tyckte att det var mycket svårt, så mycket information på en gång, men 
att när han kom ut på arbetsplatsen så började han förstå bättre än vad han gjorde när han läste 
om det: ”Efter jag börjat jobba, förstår jag, aahh, svårt, men jag börjar förstå! Jag ser och 
jag lär mig!” Juhai menar att det krävs upplevelser av det man läser om och lyssnar till, för att 
informationen ska kunna förstås och fastna. Juhai uttrycker vidare att arbetet har medfört en 
känsla av gemenskap:  

”Jag går på ICA, jag träffar arbetskompisar, dom säger hej, hur mår du, hur är läget? Jag 
känner … jag är del av något, jag är någon.”  

Detta kan tolkas som att genom att uppmärksammas och bli hälsad på av ett nätverk på 
offentlig plats, upplever Juhai en tillhörighet som han tidigare inte kände. Han tror att orsaken 
till att han har fått arbete inom företaget kan vara att han har lärt sig svenska. Han fortsätter: 
”Och jag ger tillbaka det jag får, jag jobbar bra. Inte göra besviken. Vad heter det?” Vi 
kommer fram till att ordet han söker är lojal. Juhai hoppas att han kommer att få ett fast jobb 
så småningom, så länge han sköter arbetet bra så kan det kanske hända, säger han. 

Arbetsgivarens uppfattning 

Juhais arbetsgivare säger att han inte har haft någon kontakt med kommunen och 
projektgruppen i samband med att Juhai introducerades i hans företag, utan det var ett 
samarbete med Arbetsförmedlingen som gav upphov till kontakten. Han var i behov av en 
fastighetsskötare, för enklare fastighetsskötsel som inte kräver yrkesbevis som t.ex. elektriker, 
berättar han. Genom AF blev han tipsad om Juhai, som nu har varit anställd en längre tid. 
Juhai läser fortfarande sfi, vilket naturligtvis är bra, säger han. Men han ställer sig kritisk till 
att arbetstiderna tidigare fick begränsas mycket p.g.a. undervisningen i svenska. 
Arbetsgivaren säger att det är bra att fokus inom sfi numera ligger mer på arbetspraktiken, 
arbetslivet och integrationen i samhället än att ”bara sitta och plugga.” Han fortsätter:  

”Sen är det ju bra att det uppmärksammas att det kan finnas hörselproblem. Juhai har visst 
någon hörselnedsättning, han skulle på hörcentralen idag. Det är bra att sån´t kollas upp, 
som kan påverka jobbet också. Jag har inte vetat någonting.”  

Arbetsgivaren säger att det finns mycket jobb inför sommaren, och att han därför kommer att 
anställa Juhai på heltid. I dagsläget förlängs hans anställning var tredje månad. Han påpekar 
att det oftast är stödformen som gör att man som arbetsgivare anställer och säger att för 
honom så handlar det inte om ersättningen:  

”Kan jag hjälpa Juhai att komma in här och i svenskt arbetsliv, så är det jättebra. Jag menar; 
mina pengar som jag tjänar, dom tjänar jag på konsultverksamheten. Så jag klarar mig, så att 
säga.”  
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Arbetsgivaren säger att Juhai har fått jobba mycket med att förstå det svenska systemet, för i 
Somalia, som han kommer ifrån, finns inga sådana nätverk. Han berättar om en gång då Juhai 
föll inom arbetsplatsen och gjorde sig illa, och hade svårt att förstå den påföljande proceduren 
med skaderapportering till Arbetsmiljöverket och ersättningsansökan till Försäkringskassan. 
Han fick hjälpa Juhai att fylla i papperna, och försökte förklara för honom varför det 
behövdes. ”Man vill ju hjälpa till, med vad man kan, i den mån man kan.” Arbetsgivaren 
menar att det också är främsta skälet till att han har anställt Juhai, men tillägger, att skälet till 
att han är kvar beror på att Juhai är en arbetsam, hedervärd person. Han fortsätter:  

”Juhai är ansvarsfull, han gör ju det man ber han att göra så att säga. Och det är därför han 
finns kvar, har gör helt enkelt rätt för sin lön. Jag kan förstås inte använda han till jobb inom 
elen, har ingen utbildning för det. Det gäller att sätta ribban på rätt nivå.” 

Arbetsgivaren tillägger att det alltid är bra att ge en hjälpande hand in i samhället, och 
samtidigt gillar Juhai att jobba. 

Samir                                              

Samir kommer från Sudan och han har bott i Sverige i tre år. Sedan ett år tillbaka har han haft 
anställning hos ett företag inom livsmedelsproduktion. Av hänsyn till att det rör sig om en 
bransch som representeras av fåtalet företag inom orten, beskrivs inte arbetssysslorna mera 
detaljerat. Detta för att säkerställa respondenternas anonymitet. Samir har idag en 
nystegsanställning.  

Vid intervjutillfället föredrar Samir att svara på engelska, då han tycker att han än så länge 
behärskar engelskan bättre än svenskan. Samir är en av få deltagare i projektet som har med 
sig en högre utbildning från hemlandet. Han studerade ekonomi på universitet i Sudan där han 
är född. Innan han kom till Sverige bodde han i Libyen där han hade arbete inom 
administration mellan åren 2005-2011. Året därpå kom han till Sverige. Genom projektet 
tilldelades han en praktikplats på ett äldreboende några månader, sedan fick han praktik inom 
det företag som han har anställning hos idag. Samir läste sfi parallellt under praktiktiden och 
läser fortfarande svenska, om än inte i lika stor utsträckning. Han tycker att det är mycket 
viktigt att lära sig språket och lyfter fram praktiken i arbetslivet som viktigaste faktorn för 
inlärningen: 

 ”If you only be in school, you can only sit with paper, but when you´re going to… practice … 
praktik, in swedish, it is a good way, work, practise, contact with people. This is a very good 
way of learning. You must talk. Now, you understand that better when you´re facing swedish 
working place.”  

Samir menar att samvaron med svenskar i arbetslivet gynnar språkutvecklingen mer än att 
läsa sig till språket. Han tillägger att samtidigt är arbete beroende av språkbehärskning; ”You 
can not work if you can not speak and understand.” Men Samir tycker att svenskar är svåra 
att få kontakt med, han fortsätter:  

”They are peaceful people… But on the same time it is very difficult to contact with them. It is 
so important that people can connect together, because now, you can not understand me if 
you don´t contact with me.”  
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Samir berättar vidare att arbetets betydelse i första hand inte handlar om pengar, utan om den 
sociala betydelsen det har: ”This is not about just collecting money. For me this is better than 
sitting at home, with no contact with people. So this is good for me. I am inside community, 
not outside.”  

Om Samirs uppfattning kring varför just han arbetar här, svarar han: ”Now, I am here, after 
practice, because my boss asked me to come back. Sfi is helping, of course. I was here in the 
first place because of sfi.” Han förklarar vidare att den samhällsinformation som han fick ta 
del av genom sfi har varit till stor hjälp för att förstå det svenska samhället och även hur 
arbetsplatsen fungerar. Han beskriver också att stöttning och hjälp av arbetskamrater har 
betytt mycket för inlärningen. På frågan om varför han tror att han blev erbjuden arbete, 
tvekar Samir:  

”Oh, difficult, very difficult! Well, I think… like I said, I came here because of sfi. But then I 
am still here… because I really want to learn… maybe that is why. I want to move forward... 
Development! New things, new information, new skills.”  

Samirs önskan är att i framtiden kunna undervisa i ekonomi. Han fortsätter: ”To do that, I 
need to study economy in Sweden.” För att det ska kunna ske säger han att han behöver lära 
sig språket bättre, vilket han menar är viktigast: ”Without language you can´t do anything. It 
is the key.” Han säger också att referenser är viktiga för arbetsutsikterna: ”I work here, do my 
best, then they can say that he is good. That is very important in Sweden.” 

Arbetsgivarens uppfattning 

Samirs arbetsgivare berättar att Samir kom in i företaget genom att projektledaren kontaktade 
honom och erbjöd två veckors praktikplats, som sedan förlängdes. Praktiktidens omfattning 
var 23 timmar per vecka. Samir provanställdes därefter en månad, vilket sedan har övergått i 
en anställning som är bidragsgrundande; s.k. nystegsjobb. Om anledningen till att Samir har 
fått arbete där berättar arbetsgivaren:  

”Ja, det var via projektet från början, och jag erbjöd plats för att se vad han går för, och han 
var ju duktig, så sen handlar det ju om annat. Men jag måste ärligt säga att först var det ju 
för att jag fick bidrag för han, nå´t annat kan jag inte säga. Men sen ville jag ha kvar Samir 
här ändå. Han visade engagemang och att han ville lära sig saker, som språk. Så var det inte 
med Sum.”  

Det visar sig att företaget har haft en annan deltagare från projektet på praktik, en kvinna från 
Thailand, som inte har fått anställning. Det beror på, förklarar han, att Sum inte var 
självgående p.g.a. språkhinder, och att hon inte visade intresse av att vilja lära sig svenska 
bättre. I övrigt arbetade hon mycket bra, säger han, men språket blir ett för stort problem:  

”Man måste visa och demonstrera allting som ska göras, och det fungerar inte, 
språkbarriären blir ju ett hinder. Samir vill lära sig, jag vet inte med Sum men hon visade inte 
det i alla fall.”  

Enda hindret med Samir är enligt arbetsgivaren att han inte har körkort, vilket innebär att han 
inte kan ha hand om leveranser. Men han tror att Samir kommer att skaffa sig körkort med 
tiden. Arbetsgivaren räknar upp egenskaper hos Samir som han värdesätter såsom villighet att 
samarbeta och lära sig samt att Samir är kvick i tanken. Därtill har han fysiska fördelar då 
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arbetet överlag är tungt för kroppen. Arbetsgivaren säger att han kommer att ha Samir anställd 
även utan nystegsbidrag, eftersom Samir är en tillgång för verksamheten och har 
utvecklingspotential. 

Phueng och Suchin 

Phueng kommer från Thailand, hon har levt i Sverige i fyra år. Hon är kommunalanställd 
inom kök/städ, där hon har arbetat i två år. Det rör sig om en timanställning med varierande 
arbetsomfattning. Arbetstiden har med tiden utökats, i dagsläget arbetar Phueng ungefär 75 
procent. 

Suchin har även hon ursprung i Thailand, hon flyttade till Sverige för fem år sedan. Suchin 
har samma arbetsgivare, arbetsuppgifter och anställningsform som Phueng, även hon har haft 
anställning sedan två år tillbaka. Liksom Phueng har Suchin fler arbetade timmar per månad 
än vid anställningens början. Arbetsomfattningen ligger nu på cirka 75 procent.   

Phueng och Suchin intervjuades vid samma tillfälle med hjälp av en tolk. Phueng berättar att 
livet i hemlandet bestod av ett ständigt arbete, men inte arbete på det sätt vi svenskar känner 
till det. Hon har aldrig genomgått någon utbildning. Phueng beskriver ett bondeliv som 
innebar risodling, djurskötsel och grönsaksodling. Det hon kunde sälja, sålde hon sedan på 
marknader. Allting kretsade kring att försörja familjen. I Sverige möttes hon av en annan 
verklighet. Här bestod utmaningarna i att lära sig det nya språket och att lära sig hur svensk 
arbetsmarknad fungerar. Hon fick till en början yrkeserfarenheter under en sex månaders 
praktik inom kommunal städverksamhet. Efter praktiken erhöll hon anställning inom denna 
verksamhet. Phueng berättar med stolthet i rösten att hon har tagit körkort i Sverige.  

Suchin arbetade som städerska i Thailand under en period, men till största del bestod 
försörjningen av familjen i klädförsäljning på marknader. Hon har heller inte genomgått 
någon utbildning i hemlandet. Hon skiljde sig från sin man för många år sedan och hade sedan 
ensam vårdnad av de två barnen. Men så träffade hon en svensk man, följde med honom till 
Sverige och livet förändrades radikalt. I Sverige fick hon genom projektet en praktikplats hos 
ett privat städföretag under en halvårsperiod, innan hon anställdes inom kommunal kök- och 
städverksamhet. Om praktiken säger Suchin:  

”Jag lärde mig mycket. Jag fick ingen lön men jag lärde mig arbetet, rutiner, om kemikalier 
och städmaskiner. Och jag lärde mig framförallt förstå svenska.”  

Båda beskriver arbetet som de har idag som hektiskt, men också roligt. Suchin säger: ”Igår 
var jag på fyra platser på en dag. Kök, skolor, äldreboenden. Nya människor varje dag. Men 
det är trevligt, och det är roligt att ha ett arbete med varierande sysslor, inte hela tiden 
samma att göra.”  

De tycker båda att utvecklingen av språket är viktigast för att bli en del av samhället och den 
sker bäst genom att språket praktiseras i arbetet. Phueng förklarar att om man t.ex. letar efter 
någonting, så använder man teckenspråk. Svensken använder samtidigt också lite teckenspråk 
för att visa, samtidigt som denne talar. Suchin fyller i:  

”Ja, då lär man sig samtidigt vad alla orden betyder. I skolbänken läser jag många meningar, 
många ord på en gång, men när jag kommer ut i samhället är jag tvungen att lära mig, och 
det går lättare än att läsa på egen hand.”  
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Phueng och Suchin uttrycker här samma uppfattning som övriga intervjuade projektdeltagare 
har beskrivit, nämligen språkinlärningens stora betydelse som mest gynnas genom samvaron 
med svenskar. Det som främst motiverar Phueng och Suchin till att utföra ett bra arbete är att 
de för det allra mesta bemöts med vänlighet och värme. Phueng uttrycker det så här:  

”Folk kan komma in där jag städar och hälsar, säger god morgon, ler. Berömmer mig för att 
jag gör ett bra jobb. Då vill jag fortsätta arbeta bra, och ännu bättre. Jag blir verkligen 
glad.”  

Suchin håller med och tillägger att människor hjälper, inte bara med språket, utan även visar 
hur saker går till. Då känner hon sig uppskattad för sitt arbete, förklarar hon. På frågan om 
deras egen uppfattning om varför just de har fått anställning, är svaret samstämmigt i att det är 
projektets förtjänst; alla inblandade, lärare och handledare. Suchin säger:  

”Men projektledaren har varit den viktigaste kontakten. Att komma hit, inte vara utbildad och 
sedan få chansen att göra någonting, det betyder allt. Och få inkomst, kunna leva utan att 
behöva andra sen. Jag står på egna ben!”  

Phueng tillägger, med ett stort leende: ”Ja, och så jobbar vi bra också, och då får vi ännu 
mera jobb!” Suchin säger avslutningsvis att arbetet har betytt enormt mycket för henne, 
därför att det har lett till att hon står på egna ben och inte är i beroendeställning av andra för 
att klara sin försörjning. Phueng instämmer i detta. 
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat, vilket sker genom en rekonstruktion av empirin i 
relation till den teoretiska referensramen och mot bakgrund av integrationspolitik och tidigare 
forskning. Detta för att bädda för förståelsen av den tredje tolkningsnivån. Analysen uppdelas 
i de tre studerade skikten, som utgör uppsatsens undersökningsansats. Dessa delar fogas sedan 
samman i en slutdiskussion, i syfte att skapa en helhetsbild av vilka samspelande faktorer som 
har genererat framgången i det studerade projektet.  

7.1 Samhällsperspektivet  

Integration på den institutionella samhällsnivån handlar om integrationspolitiska mål som 
staten ställer upp (Diaz, 2004). Ansvaret för integrationsarbetet delegeras sedan till läns- och 
kommunalnivå. I bakgrundsformuleringen till detta kommunala projekts uppkomst beskrivs 
problematiken med utrikesföddas, särskilt utomeuropeiska och flyktingars låga 
sysselsättningsgrad och att denna grupp ökat i regionen. Denna bild stämmer väl mot den 
forskning som rapporteras i regeringens långtidsutredning, nämligen att denna grupp är mest 
exkluderad från arbetsmarknaden och även är den grupp invandrare som ökar mest i landet 
(Eriksson, 2011). Den utomeuropeiska invandrargruppens utsatta situation bekräftas i 
resultatet av Ekbys, Vilhelmssons och Özcans forskning (2008) som visar att personer med 
icke-europeiskt ursprung med över tre gånger högre sannolikhet kommer att genomgå 
arbetsmarknadspolitiska program än att ha arbete.  

Målsättningen i projektet är främst att deltagarna ska lära sig språket och förstå samhället, 
berättar projektledaren. I förlängningen ses detta som förutsättningen för arbete, 
självförsörjning och därmed en integrering i samhället. Projektledaren menar att det tar upp 
till åtta år för en invandrare att lära sig språket i den mån som krävs för att vara självgående 
inom arbete och vidareutbildning. Uttalandet går väl i hand med migrationsverkets 
uppskattning; att mediantiden från uppehållstillstånd till det första arbetet är sju år (SULCIS, 
2010). Detta indikerar på språkets stora betydelse för ett arbetsmarknadsinträde. 
Integrationsfrämjande insatser som beskrivs i regeringsformen (2010:197) ska leda till att 
invandrare i snabbare takt ska lära sig språket, erhålla arbete och uppnå självförsörjning samt 
få kännedom om hur samhället fungerar. Etableringsplanen som presenteras i samband med 
detta rör språkundervisning, samhällsorientering och aktiviteter för att främja etablering i 
arbetslivet. Det fastställs på regeringsnivå att handledning ska ingå i undervisningen av sfi 
och att tonvikten ska ligga på enskilda individers förutsättningar. I en skrivelse till riksdagen 
(2008) poängteras att undervisningen i sfi behöver förbättras och mera anpassas till 
individuella behov.  

Projektets arbete stämmer väl överens med denna statligt uppsatta ram för integrationsarbetet. 
Det framgår att det handledande inslaget har varit dominerande i undervisningen av sfi, vilken 
har skett ute i arbetslivet på praktikplatserna. Projektledaren menar att det inte går att 
integrera deltagarna genom undervisning i en skolsal; de måste ut i arbetslivet. Han anser att 
ett upprepat tragglande i skolsalen är ineffektivt och gör att både lärare och elever tappar 
motivationen. Detta har lett till insikten att lärandemetoden behöver förändras:  

”Då tänkte jag att, dom här kommer inte ut på arbetsmarknaden, vi måste ha en ny modell. 
Och då tog vi kontakt med AF (…)”  



  

32 
 

Språket beskrivs i regeringspropositionen 1997/1998 som ”nyckeln till samhället” och just 
denna beskrivning använder en av projektdeltagarna, Samir, i denna studie: ”Without 
language you can´t do anything. It is the key.” Samtliga intervjuade projektdeltagare 
beskriver språket som den avgörande komponenten för att få arbete och att de har lärt sig 
språket genom projektet. Juhai säger att han tror att anledningen till att han har fått arbete 
beror på att han har lärt sig svenska. Suchin berättar att det som betydde mest för henne under 
praktiktiden var språkinlärningen, vilket hon och Phueng menar att är allra viktigast.  

De intervjuade projektdeltagarna är samstämmiga i att språkinlärningen och förståelsen av 
samhället till allra största del har skett genom arbetslivserfarenheter. Juhai säger: ”Efter jag 
börjat jobba, förstår jag, aahh, svårt, men jag börjar förstå! Jag ser och jag lär mig!” Samir 
beskriver praktiken i projektet som ett bra sätt att lära sig genom, i och med samvaron med 
svenskar:”This is a good way of learning” säger han. Phueng och Suchin beskriver 
betydelsen av teckenspråk i kombination med verbal kommunikation, vilken har skett i 
arbetslivet och som tillsammans medverkar till en utveckling av språket.  

Projektledaren lyfter fram betydelsen av att se till den enskildes varierande förutsättningar, 
kunskaper och erfarenheter, vilka har tagits fram genom den individuella aktivitetsplanen. 
Detta synsätt är i enlighet med regeringens etableringsreform som pekar på betydelsen av ett 
individanpassat integrationsarbete (Regeringen, 2008). Undervisningen i svenska delades in i 
skilda grupper, efter gruppernas olika grundläggande kunskapsgrad för att maximera 
inlärningen. Projektledaren betonar också vikten av att samtliga instanser ska vara med och 
bilda ett nätverk kring den enskilde deltagaren, för att upptäcka och tillgodose den enskildes 
behov. Han exemplifierar med samverkansmöten mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, 
Socialförvaltning och Landsting. Vidare matchas praktikplatser mot individens intressen och 
förmågor och professionellt stöd erbjuds dem som behöver detta. Vad avser 
etableringsreformens krav på samhällsorientering, har också detta uppfyllts i projektet.  
Inspelad samhällsinformation på modersmål har erbjudits i kombination med praktiskt lärande 
på praktikplatserna.  

Sammantaget kan urskiljas att det som främst utmärker projektet Arbetsmarknadsintegration 
för nyanlända med kort utbildningsbakgrund, är den praktiska arbetsmarknadsorienterade 
handledningen, som lärarna inom sfi har stått för. Istället för traditionell undervisning i 
skolsalen, har lärandets fokus flyttats till samhälls- och språkinlärning på arbetsplatser. 
Projektledaren menar att det viktigaste inslaget i projektet, som har gett upphov till det med 
tanke på gruppen, goda resultatet, där fjorton av femtio deltagare har fått sysselsättning, är 
den arbetsrelaterade språkutbildningen. Han tror att deltagarnas motivation till att lära sig har 
ökat, när de har fått praktisera språket ute i arbetslivet. De inser också betydelsen av att 
behärska språket, för att kunna arbeta i Sverige, säger projektledaren. Denna insikt visar också 
respondenternas intervjusvar på. Samir uttrycker det så här: ”If you only be in school, you can 
only sit with paper.” Erfarenheterna i arbetslivet ger en annan insikt, menar han: ”You must 
talk. Now, you understand that better when you´re facing swedish working place.” 

Regeringspropositionen 1997/1998 beskriver statens roll som stödjande genom den process i 
vilken individen integreras i samhället, genom att bedriva en politik som skapar möjligheter 
för individen. Integrationsprojektet har genomsyrats av denna arbetslinje. Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU, 2007) menar att det politiska inflytandet över den 
invandrades arbetsmarknadsinträde är mycket stort vilket också kan bekräftas genom denna 
studie. Samtliga intervjuade deltagare uttrycker projektets stora betydelse för 
språkutvecklingen, upplevelsen av integration i samhället och tillmäter också 
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projektdeltagandet som orsak till att de från början introducerats i arbetslivet. Ahrne (1999) 
talar om den institutionella makten, som lag-och regelverk, som styr människors 
handlingsvägar och möjligheter. Det är uppenbart att den institutionella normbildningen på 
statlig nivå och den integrationspolitik som har uppkommit genom den, har legat till grund för 
projektgruppens strävan att integrera denna grupp invandrare på ett effektivare sätt. De 
nyanländas möjligheter har vidgats genom introduceringen i det nya landets arbetsliv.  

IFAU (2007) pekar på arbetsmarknadspolitiska faktorer som påverkar nyanländas 
arbetsmarknadsinträde, vilka förändras och antingen försvårar eller underlättar inträdet, och 
ger språkstudier som exempel. Av denna fallstudie kan konstateras att den nya 
lärandemodellen har inneburit en förbättring av sfi, vilket i skrivelsen till riksdagen (2008) 
lyfts fram som en viktig gren i det integrationspolitiska arbetet. Projektets nya lärandemodell 
har öppnat upp för större möjligheter för denna grupp nyanlända invandrare på 
arbetsmarknaden genom ett effektivare sätt för språkinlärning. Samtliga intervjuade deltagare 
i projektet tycker att det arbetsrelaterade sättet att lära sig språket har varit mer effektivt än att 
endast sitta vid skolbänken. De lyfter också fram projektdeltagandet som den främsta 
anledningen till att de har introducerats i arbetslivet. Samir säger:”Sfi is helping, of course. I 
was here in the first place because of sfi.” Samirs arbetsgivare berättar att Samir först kom in 
i företaget genom att projektledaren kontaktade honom och erbjöd praktikplats. Juhai kom 
inte in i det företag han idag arbetar hos direkt genom projektet, men menar att deltagandet 
nog har bidragit, då han lärde sig svenska genom det. Phueng och Suchin är av samma 
uppfattning, och menar därtill att projektet är huvudorsaken till att de har fått anställning. 
Eftersom de arbetar inom kommunal verksamhet, verkar detta rimligt, även om andra faktorer 
antas spela in. Steget från praktikplats till ett arbetsmarknadsinträde genom anställning 
handlar om andra viktiga samspelande faktorer.  

7.2 Organisationsperspektivet  

Organisationsperspektivet omfattas i denna studie av berörda företag som har erbjudit 
anställning till personer som tidigare har deltagit i projektet. Detta perspektiv som befinner sig 
på mesonivå är således inriktat på arbetarorganisationer. Organisationer har gemensamt att de 
upprättas för att nå uppsatta mål (Ahrne, 1999). Målen för arbetarorganisationer handlar 
generellt om produktions- och vinstökning. Ett arbetsmarknadsinträde är alltid beroende av ett 
jakande svar från en arbetsgivare. Det sker också en avvägning mellan individens 
kvalifikationer i förhållande till vad organisationen producerar (IFAU, 2007). Denna 
avvägning beskriver Samirs arbetsgivare. Samir kom in i företaget genom kontakt med 
projektledare, och både arbetsgivare och deltagare är överens om att det var tack vare 
projektet som han kom in i företaget från första början. Att han tog in honom i företaget efter 
praktiken var inledningsvis p.g.a. stödformen; han fick bidrag för att ha Samir anställd. Men 
arbetsgivaren bestämde sig senare för att han kommer att ha Samir anställd även utan 
stödformen, då han ses som en tillgång för verksamheten. Arbetsgivaren gjorde här en 
avvägning mellan företagets produktion och individens produktionsförmåga och konstaterade 
att individen utgör en tillgång för produktionen. 

Juhais arbetsgivare nämner andra anställningsorsaker som inte är vinstrelaterade. Han säger 
att främsta skälet till att Juhai erhölls anställning var dennes önskan att erbjuda Juhai en väg 
in i det svenska samhället. Arbetsgivaren menar att stödformen generellt är vad som gör att 
företag anställer nyanlända invandrare, men säger att så inte är fallet för honom. Han berättar 
att han vill kunna hjälpa och stötta: ”Kan jag hjälpa Juhai att komma in här och i svenskt 
arbetsliv, så är det jättebra.” Han uttrycker en annan win-win- situation, där han får en 
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möjlighet att ge en hjälpande hand in i samhället, och Juhai får arbetsmöjligheter, ”samtidigt 
som Juhai gillar att jobba.” Detta uttalande uttrycker inre drivkrafter hos arbetsgivaren snarare 
än ekonomiska sådana. Samtidigt fick Juhai en plats inom företaget genom efterfrågan av 
arbetskraft hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren berättar att han var i behov av enklare 
fastighetsskötsel, en tjänst som inte kräver yrkesbevis för anställning, och tipsades av 
Arbetsförmedlingen om Juhai. Han uttrycker således en värdegrund, samtidigt som det 
framgår att anställningen också styrdes av företagets arbetskraftsbehov. Detta kan relateras till 
Ahrnes resonemang om organisatoriska kentaurer och organisatoriskt handlande som en 
social hybrid, där det organiserade handlandet kan ses som en projicering av underliggande 
normer och värderingar som påverkar individens handlingsriktning. Handlingen blir både 
mänsklig och organisatorisk, men handlingen sker ändå på organisationens vägnar (Ahrne, 
2007). 

Organisationer erbjuder medlemmarna materiella, sociala och kollektiva resurser (Ahrne, 
2004). En integrering på arbetsmarknaden leder således till dessa resurser, som banar väg för 
självförsörjning och social integration. Diaz (2004) skriver i Integrationsverkets rapportering 
att den sociala integrationen handlar om nätverksskapandet i sociala relationer som t.ex. 
vännerna på en arbetsplats. Nätverken har stor betydelse för individens upplevelse av att vara 
del av en gemenskap och bekräftas för sin person och kompetens, hävdar Diaz. Av 
projektdeltagarnas intervjusvar kan också utrönas att det främst är de sociala resurserna som 
är betydelsefulla och innebär delaktighet. Juhai beskriver känslan av att bli hejad på av 
arbetskamrater utanför arbetet med att han är del av något, att han ”är” någon. Organisationer 
innebär alltid en form av tillhörighet för den enskilda människan, menar Ahrne (2007), man 
tilldelas en identitet. Han menar att identiteten alltid fastställs av andra.  

Detta identitetsskapande fenomen hos organisationer är mycket framträdande i 
respondenternas beskrivningar. Upplevelsen av tillhörighet leder också till en större 
arbetsmotivation. Phueng och Suchin förklarar att de känner glädje av att bli bekräftade för 
det arbete de utför, bara en sådan sak som att bli bemötta med ett ”god morgon” och ett leende 
gör att de känner sig uppskattade och sedda. De uttrycker tydligt en arbetsmotivation som 
uppkommer genom organisationens socioekonomiska resurser. Samir uppger att hjälp och 
stöttning av medarbetarna på arbetsplatsen har betytt mycket för inlärningen. De sociala 
resurser som arbetsorganisationerna kan erbjuda, har således en positiv inverkan på 
arbetsmotivation såväl som inlärning. Det resulterar i ett bättre utfört arbete, vilket i sin tur 
öppnar upp för möjligheter att få mera jobb. Phueng säger: (…) ” så jobbar vi bra också, och 
då får vi ännu mera jobb!” 
 
Samirs arbetsgivare uppger projektet och stödformen som anledningar till att deltagaren kom 
in i företaget. Juhais arbetsgivare berättar att han välkomnade Juhai in i företaget främst 
genom en önskan att hjälpa till i samhällsintegreringen, vilket han kopplar till 
arbetslivserfarenheter och språkutveckling. De sociala resurser som sedan har följt med 
anställningarna tenderar att ha en positiv inverkan på arbetsmotivation och inlärning hos de 
anställda, vilket inverkar positivt på arbetsförmågan och chanserna till ytterligare 
arbetsmöjligheter. Anledningarna till projektdeltagarnas introducering i företagen förklarar 
dock inte det faktum att de fortfarande är anställda. Ett viktigt perspektiv återstår att titta 
närmare på; mikronivån med den dimension som sätter individen, dess förutsättningar, 
drivkrafter och kvalitéer i fokus.  
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7.3 Individperspektivet 

Eriksson (2011) rapporterar till regeringens långtidsutredning att nyanlända invandrare ofta 
intar en svagare ställning på arbetsmarknaden p.g.a. att de har mindre humankapital än andra 
grupper, vilket avser utbildning, yrkeserfarenheter och språkkunskaper. Grupper som har 
begränsade kapitaltillgångar och investeringar i värdlandets språk eller utbildning har sämre 
möjligheter att få ett arbete, i förhållande till mera resursstarka grupper. I de fall ett 
arbetsmarknadsinträde sker, handlar det inte sällan om lågkvalificerade yrken som kräver låg 
eller ingen utbildning. Samirs arbetsgivare berättar: ”Jag kan förstås inte använda han till 
jobb inom elen, har ingen utbildning för det. Det gäller att sätta ribban på rätt nivå.” 

Men även i de fall den invandrade personen har en högre utbildning från hemlandet, kan en 
svagare ställning i arbetslivet vara att vänta då dessa kunskaper ska värderas och tillämpas i 
värdlandet. Denna problematik benämner Eriksson (2011) som graden av överförbarhet, d.v.s. 
i vilken grad kunskaperna är överförbara till den nya kulturen. Samir berättar att han har läst 
ekonomi på högre nivå i sitt hemland, där han sedan även samlat på sig fleråriga 
yrkeserfarenheter i branschen. I Sverige har Samir anställning inom livsmedelsproduktion, ett 
arbete som inte kräver en högre utbildning och som branschmässigt står långt från hans 
tidigare yrke och kunskaper. Samir uttrycker en önskan om att läsa ekonomi även i Sverige 
och menar att om det ska kunna ske, behöver han behärska språket bättre.  

Artikeln Do host country educations even out the playing field? Immigrant-native labor 
market gaps in Sweden handlar om just det som Samir talar om, nämligen betydelsen av att 
investera i färdigheter i värdlandets språk och utbildning i värdlandet. Detta nämns i artikeln 
som avgörande faktorer för den invandrades framgång på arbetsmarknaden. Migrationen 
innebär ofrånkomligt en förlust av kapital i och med att det till stor del inte är överförbart från 
hemlandet till värdlandet.  

Dahlstedt och Bevelander undersökte i sin artikel General versus vocational education and 
employment integration of immigrants in Sweden (2010) hur värdefull en utlandsförlagd 
utbildning är i förhållande till en svensk utbildning. De kom fram till att en högre utbildning 
som genomgås i Sverige ger bästa förutsättningarna för arbete. Resultat visade att trots 
liknande utbildning så är sysselsättningsgraden högre hos infödda än i invandrargruppen. 
Brister i språk kan vara en förklaring. Språkets stora betydelse framhålls också av 
respondenterna. Samirs arbetsgivare säger att språkfärdigheter krävs för att vara självgående, 
vilket han anser vara nödvändigt för en ev. anställning. Samtliga projektdeltagare betonar 
också språkets stora betydelse. Detta kan ses i relation mot tidigare forskning som visar på 
språkets betydelse för arbetsutsikterna. Rooths och Saarelas studie (2007) av finsktalande 
respektive svensktalande finländare i Sverige visar att språkkunskaper utgör en av de främsta 
komponenterna för ett arbetsmarknadsinträde.  

Individuella faktorer, som prestationer och kunskaper, återfinns i mikrodimensionen och antas 
påverka arbetsmarknadsintegrationen i hög grad. IFAU (2007) räknar upp individuella 
förutsättningar såsom förkunskaper, motivation, tidigare skolgång och inneboende förmåga 
som påverkar den nyanländes möjligheter till ett arbetsmarknadsinträde. Sådana 
förutsättningar formar den nyanländes förmåga att ta till sig nya kunskaper, klara av skolgång 
och avgör även hur produktiv individen kommer att vara efter en utbildning. Det kan dras 
paralleller till Samirs arbetsgivares beskrivning av anledning till anställning:  
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(…)”först var det ju för att jag fick bidrag för han, nå´t annat kan jag inte säga. Men sen ville 
jag ha kvar Samir här ändå. Han visade engagemang och att han ville lära sig saker, som 
språk.” 

Anledningen till att en annan projektdeltagare fick sluta efter praktiken, var enligt 
arbetsgivaren att denne inte visade intresse av att vilja lära sig språket. Av detta kan ses att 
Samirs främsta fördelar handlade om individuella drivkrafter såsom motivation och vilja att 
lära och utvecklas. Det är här på sin plats att påpeka att Samir är en av få projektdeltagare som 
har med sig en universitetsutbildning från hemlandet. Utav detta följer givetvis antagandet att 
hans vilja att lära har varit en drivkraft även där. Den kan i sin tur bottna i sociala kontaktnät 
och en familjebakgrund som uppmuntrar eller förenklar förutsättningar för lärande. Det 
intressanta i Samirs arbetsgivares uttalanden är att det inte är språkkunskaperna i sig som 
verkar ha varit avgörande, utan själva drivkraften att vilja lära sig och att en urskiljning av en 
sådan drivkraft kan vara av stor vikt för en anställning. Men arbetsgivaren lyfter också fram 
andra egenskaper hos Samir som han uppskattar och som antas ha varit avgörande, 
egenskaper som kvickhet i tanken, fysisk styrka och samarbetsvillighet. I intervjun med Samir 
uttrycks den vilja att lära som hans arbetsgivare har talat om och han tror själv att det är därför 
han är kvar i företaget. Han talar om utveckling, nya förmågor och utökat lärande.  

Juhais arbetsgivare uttalar sig så här om den anställde: 

”Juhai är ansvarsfull, han gör ju det man ber om så att säga. Och det är därför han finns 
kvar, har gör helt enkelt rätt för sin lön.”  

Han beskrivs också som arbetsam och hedervärd. Juhai talar liknande om sig själv: ”Och jag 
ger tillbaka det jag får, jag jobbar bra. Inte göra besviken.” Han vill också uttrycka att han är 
lojal.  

Juhai ville inte tala om sitt liv i hemlandet, därför kan inte tidigare utbildning eller yrke 
relateras till hans arbetsinträde i Sverige. Genom befintlig dokumentation och intervju med 
projektledare har dock framgått att de flesta deltagarna i projektet kom till Sverige som 
analfabeter, och många har levt i flyktingläger.  

Suchan och Phueng uppger att de tycker om att arbeta. Det arbetsamma livet i hemlandet 
verkar ha medfört att idogt arbete är en självklarhet för dem. I övrigt uppger de inga 
anställningsorsaker som är kopplade till egna resurser, kompetenser eller egenskaper, istället 
tillskrivs projektdeltagandet hela förtjänsten till deras anställningar. En förklaring till att de 
inte framhäver egna egenskaper skulle kunna vara kulturellt förankrad på så sätt att det inte 
upplevs naturligt för kvinnorna att framhäva sig själva och egna egenskaper. Men av deras 
svar och uppträdande skapas en bild av två positiva, utåtriktade och plikttrogna kvinnor, 
egenskaper som kan antas vara värdefulla för arbetsgivaren. 

Båda kvinnorna beskriver den glädje som de upplever av att bli bekräftade för sitt arbete, 
vilket även är i linje med vad Diaz (2004) skriver; Att nätverken i arbetslivet har stor 
betydelse för individens upplevelse av att bli bekräftad för sin person och kompetens.  
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8 Slutdiskussion  

I detta sista kapitel vävs de tre skikten samman, i syfte att skapa en helhetsbild av det som har 
framkommit genom analysen.  

Denna fallstudie har syftat till att hitta förklaringsfaktorer till framgången i ett kommunalt 
integrationsprojekt som har banat väg för ett arbetsmarknadsinträde hos nyanlända invandrare 
med kort utbildningsbakgrund. Förklaringsfaktorer inom tre olika skikt, eller dimensioner, har 
analyserats.  

Den högsta nivån handlar om hur arbetsmarknadsintegrationen har påverkats av samhällets 
lagstiftning, normbildning och insatser. Ahrne (1999) menar att på den institutionella 
samhällsnivån formas och uttalas samhällets ”spelregler”, som påverkar samhällets aktörer, 
eller ”spelare.” Av denna fallstudie kan utrönas att dessa spelregler har påverkat inblandade 
aktörer mycket påtagligt genom grunddirektiv från regeringsnivå, vilket har lett till 
förändringsinitiativ av integrationsarbetet på kommunal nivå. Arbetet på den kommunala 
nivån har sedan skapat bättre språk- och arbetsförutsättningar för fokusgruppen nyanlända 
invandrare. Framgången i integrationsprojektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända 
med kort utbildningsbakgrund kan främst kopplas till denna högsta nivå genom utarbetandet 
av en ny lärandemodell i sfi, vilken innebar att språkinlärningen främst har skett ute på 
arbetsplatser. Projektets externa utvärdering och respondenternas svar i denna studie ger en 
sammantagen bild av att den nya arbetsorienterade utformningen av lärandet har förbättrat sfi 
i stor utsträckning. Genom praktiserandet av språket ute på arbetsplatser, med stöd av 
handledare från sfi, har projektdeltagarnas kunskaper och förutsättningar förbättrats betydligt.  

Andra samhällsinstanser har också medverkat till att underlätta integrationsprocessen genom 
en stöttande och hjälpande roll. Finansiella integrationsfrämjande möjligheter har skapats i 
form av ekonomiskt stöd, som t.ex. Arbetsförmedlingens bidrag till nyanlända som genomgår 
sfi, och nystegsbidraget till företagare som anställer. Därtill har kartläggning och hjälp kring 
fysisk och psykisk ohälsa skett via Landsting och Socialförvaltning. Sammantaget kan 
konstateras att den samhälleliga, institutionella rollen har haft en avgörande betydelse för det 
faktum att så pass många nyanlända invandrare har introducerats i svenskt arbetsliv.   

Ett arbetsmarknadsinträde är, oavsett andra förutsättningar, i slutändan helt beroende av ett 
jakande svar från en arbetsgivare. En nyanländ invandrare med låg eller ingen utbildning och 
med avsaknad av referenser antas innebära ett osäkert kort för en arbetsgivare. Ekonomisk 
förmånlighet genom stödformen är en förklaring till att arbetsgivare anställer, vilket är en 
faktor som härleds till makronivån. En annan anledning uppges vara önskan att bidra till 
integrationen i samhället. Sociala resurser som tillhörigheten till ett företag medför, tenderar 
också att öka arbetsmotivationen och därmed indirekt medverka till bättre arbetsutsikter.  

Huruvida en anställning ska efterföljas efter praktiktiden, eller övergå i en fast 
anställningsform, visar sig i studien vara helt beroende av faktorer på mikronivån, hos 
individen själv. Nivån som sätter individen i centrum har visat sig innehålla avgörande 
faktorer för arbetsgivarnas vilja att anställa och behålla personerna i företaget. Detta indikerar 
på att det individuella perspektivet utgör en mycket viktig del för arbetsmarknadsinträdet, 
vilket tar stöd i tidigare forskning. Regeringspropositionen 1997/1998 betonar också det 
ansvar som individen bör tillskrivas i integrationsprocessen (s.22). 
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Artikeln The impact of migration policy on the labour market performance of migrants: A 
comparative case study skriven av Blos m.fl. (1997), redogör för resultat som visar att 
invandrares framgång på arbetsmarknaden till stor del är beroende av individuella faktorer. 
Motivation, flexibilitet, social kompetens och kunskap räknas upp som exempel i artikeln. Det 
är också sådana individuella resurser som har visat sig ha störst betydelse för de nyanlända 
invandrarnas möjligheter till anställning, eller fortsatt anställning, i denna studie. Dock har 
inte individernas kunskap haft en central roll utifrån arbetsgivarnas intervjusvar, bortsett från 
språkbehärskning. Att utbildnings- och yrkesmässiga kunskaper inte har varit faktorer att ta 
större hänsyn till vid anställning är också rimligt med tanke på fokusgruppen. En majoritet av 
de projektdeltagare som har medverkat i projektet är illitterata och har kommit till Sverige 
p.g.a. flykt från hemlandet. Andra har kommit hit genom äktenskap eller partnerskap med en 
infödd. Oavsett orsak till inflyttning i landet, är det endast ett fåtal av dem som har deltagit i 
projektet som har en högre utbildning från hemlandet med sig i bagaget. Av de fyra deltagare 
som har intervjuats i denna studie, är en av dem högre utbildad. Detta ter sig inte som en 
slump utan bör betraktas i relation till den betydelse som individuella inneboende resurser 
såsom villighet att lära och motivation har för fortsatta arbetsmöjligheter. 

Lärandemodellen kan, utifrån de data som har presenterats, tillmätas den största betydelsen 
för projektets goda utfall. En mängd yttre faktorer i mesonivån antas samspela på ett 
komplicerat sätt med individens egna förutsättningar. Det är rimligt att anta att då deltagarna 
genom det nya lärandesättet tillbringade mycket tid ute på praktikplatserna, påverkades inte 
bara inlärningen positivt, det ökade också möjligheterna att etablera kontakter och att få 
referenser. Det skapade även tillfällen till att göra en potentiell arbetsgivare uppmärksam på 
arbetsförmåga och utvecklingspotential. Individuella preferenser som engagemang, vilja att 
lära och andra resurser på mikronivån har sedan varit avgörande för en ev. anställning efter 
projektdeltagandets och praktikens slut.  

Eriksson (2011) beskriver arbete och självförsörjning som en av de viktigaste 
integrationsfrämjande komponenterna. Arbetets stora betydelse framhävs också av de 
nyanlända invandrare som har deltagit i denna studie. Samtliga intervjuade deltagare 
förmedlar även en bild av att de upplever sig mera integrerade i samhället i och med 
arbetsmarknadsinträdet. Detta överensstämmer med tidigare forskning. Diaz (2004) betonar 
att en arbetsmarknadsintegration leder till integrering även i andra avseenden såsom social 
integration. Diaz menar också att för att en fullskalig integration ska kunna ske, krävs resurser 
genom dessa tre dimensioner, vilket också resultatet av denna fallstudie visar. 

Undersökningsansatsen har varit av förklarande art. Lundahl & Skärvad (1999) beskriver hur 
det system eller fall som ska undersökas behöver studeras ur flera utgångspunkter och 
perspektiv för att kunna förstås som helhet. Ledande delsystem kan därmed urskiljas. På detta 
sätt har förklaringsfaktorer till projektets framgång identifierats inom de tre olika skikt som 
har ingått i analysen. Den information och de uppfattningar som har tagits fram är empiriskt 
grundade och skapar en bild av faktorer som har bidragit till det studerade projektets 
framgång.  

Någon generaliserande ambition har inte funnits från studiens start, men det är mycket rimligt 
att anta att projektets lärandemodell inom sfi skulle effektivisera språkinlärningen och skapa 
liknande integrationsfrämjande effekter även i andra kommuner.    
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Frågor till projektledare 
Bakgrund - projektbeskrivning 

• Berätta om projektets innehåll och mål. 
• Hur ser en typisk invandrare/deltagare i arbetsmarknadsintroduktionen ut vad rör t.ex. 

bakgrund/förkunskaper? 
• Vilka instanser/institutioner har varit delaktiga- samarbetspartners? 
• Vilka övriga har varit viktiga aktörer i genomförandet av projektet och 

arbetsmarknadsinträdet för de nyanlända? På organisationsnivå, individnivå? 

Arbetsmarknadsinträdet - framgångsfaktorer 

• Finns det några faktorer som utgör viktigare förutsättningar än andra för att 
integrationsprocessen ska lyckas – vilka? 

• Vad anser du själv att har varit den/de största bidragande faktorn/faktorerna till att 
projektet har blivit så framgångsrikt?  

• Vilka faktorer har starkast bidragit till anställning? 

Stort tack för din medverkan! 
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Frågor till anställd 
Bakgrund 

• Vad har du för utbildningsbakgrund i hemlandet? 
• Har du yrkeserfarenheter sedan tidigare? Berätta om ditt tidigare yrke. 

Arbetsmarknadsinträdet 

• Vilken har varit den viktigaste kontakten/förbindelsen för dig i kontakten med det 
svenska arbetslivet?  

• Berätta om företaget du arbetar för, och dina arbetsuppgifter. 
• Finns det någonting som du kan säga att har haft särskild betydelse för inträdet i den 

svenska arbetsmarknaden?  

Orsak till anställning 

• Vad har du för kompetenser? 
• Varför arbetar just du här, tror du? 

Stort tack för din medverkan! 
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Frågor till arbetsgivare 
Bakgrund 

• Berätta om hur ni blev del av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända? 
Varför valde ni att ingå? 

• Skedde introduktionen genom er i företaget, eller genom projektet? Berätta om hur 
introduktionen gick till. 

• Vilken anställningsform rör det sig om (heltid, deltid, visstid, tillsvidare)? 

Orsak till anställning 

• Vilka resurser har den anställde - hur utnyttjas kompetensen? 
• Vilka faktorer har bidragit mest till att den anställda har fått anställning hos er? Berätta 

om varför denne person fick arbete här. 

Stort tack för din medverkan! 

 


