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på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm. Projektet 
hade två syften: dels att skapa kunskap i nära samarbete 
mellan myndigheten och dess målgrupp och dels att fungera 
som en etableringsinsats för de fyra nyanlända invandrare som 
rekryterades för att medverka i projektet. 

Projektet hade en långtgående ambition att ge deltagarna 
kontroll över arbetsprocessen, för att därigenom skapa en unik 
kunskap utifrån ett deltagar perspektiv. I rapporten utforskas hur 
denna kunskapsutveckling i samarbete mellan myndighet och 
målgrupp gick till, liksom hur avvägningen mellan organisatorisk 
styrning och deltagarkontroll utspelade sig i praktiken. 

Som etableringsinsats syftade projektet till att stödja hög  -
utbildade nyanlända att nå anställningar inom ett för dem adekvat 
arbetsmarknadssegment, och projektet var mycket framgångsrikt. 
I rapporten utforskas i detalj vad det var i projektet som bidrog till 
det positiva utfallet och varför det stödde deltagarna. Ett fl ertal 
framgångsfaktorer lyfts fram, som kan ligga till grund för utform-
ningen av liknande etableringsinsatser.
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Förord
Genom den här rapporten redovisas en studie av ett projekt ”I centrum av 
etableringen” genomfört vid Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm. 
Projektet har haft två syften; dels att skapa kunskap till nytta för Arbetsför-
medlingen med avseende på erfarenheter av etableringsuppdraget och dels 
att de som genomförde projektet skulle bli etablerade på arbetsmarknaden. 
Studien av projektet har genomförts av Erik Eriksson, som är forskare vid 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Förhållandet att studien har 
genomförts i samverkan med Arbetsförmedlingen har inneburit en tillgång 
till detaljerat och rikt empiriskt material. Detta har samlats in genom delta-
gande observation och djupintervjuer under en tidsperiod som följt projektet 
vid Arbetsförmedlingen i realtid. Det rika empiriska materialet och den re-
flekterande analysen genererar lärdomar. Genom rapportens beskrivning och 
analys framkommer många intressanta och komplexa villkor som påverkar 
etableringsprocesser och arbetsmarknadsintegration. Slutsatserna identifi-
erar villkor av mer generell art – en kunskap vi hoppas kan understödja ut-
formningen av framtida insatser för integration, och tillika inspirera initiativ 
för målgruppsinvolvering i myndigheters kunskapsutveckling.

Undersökningen som presenteras är del av ett bredare forskningsprojekt 
som bedrivs av CKS på uppdrag av Arbetsförmedlingen: ”Etableringsfasen 
– Om policy, praktik och kunskapsutveckling i Arbetsförmedlingens organisa-
tion”. I den andra delstudien i detta projekt undersöker biträdande professor 
Kerstin Johansson hur anställdas upplevelser av att arbeta inom Etablerings-
uppdraget. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Den här rapporten presenterar resultatet av en närstudie av ett projekt som 
bedrivits vid Enheten för integration och etablering på Arbetsförmedlingens 
huvudkontor i Stockholm. Studien har bedrivits genom följeforskning med 
etnografiska drag, där forskaren på nära håll följt projektets genomförande. 
Projektet som undersöktes hette ”I centrum av etableringen” och hade två 
parallella syften: 

1 Att i nära samarbete med myndighetens målgrupp bedriva kunskapsut-
veckling om deltagares upplevelser av Arbetsförmedlingens etablerings-
uppdrag, och 

2 Att fungera som en etableringsinsats för de fyra nyanlända invandrare 
som rekryterades att delta i projektet. 

Projektets första syfte utgick från ett upplevt behov av kunskap om hur delta-
gare i etableringsuppdraget uppfattar sin situation och Arbetsförmedlingens 
insatser. Målsättningen var att genom en intervjustudie skapa kunskap som 
utgick från ett tydligt deltagarperspektiv. Fyra deltagare från etableringsupp-
draget rekryterades för att genomföra undersökningen och ambitionen var att 
dessa skulle ges inflytande och kontroll över arbetet, utan att påverkas av ett 
organisationsperspektiv. De huvudsakliga lärdomarna från projektet i termer 
av målgruppsinvolvering i kunskapsutveckling kan sammanfattas här:

• Den kunskap som skapas i samarbete mellan myndighet och målgrupp 
har potential att skapa en för organisationen ny och okonventionell 
kunskap som skiljer sig från annan kunskapsproduktion inom organisa-
tionen. Se sida 55, 71-73.

• En förutsättning för att skapa för organisationen unik kunskap är att 
deltagarna ges hög grad av kontroll över de aspekter av studien som har 
med frågeformulering, perspektivval och tolkning att göra. Se sida 66-68.

• Om representanter för målgruppen agerar intervjuare i en undersökning 
av målgruppens upplevelser kan det ha fördelen att svaren blir mer djup-
gående och nyanserade, framförallt om det innebär att språkbarriärer i 
intervjusituationen kan undvikas. Se sida 54-55, 61.

• Kunskapsutveckling i samarbete innebär en balansgång mellan organi-
satoriskt ledarskap och deltagarkontroll i arbetsprocessen. Se sida 66-68. 

• Eftersom den kunskap som skapas kan vara av annan karaktär än kon-
ventionella kunskapsprodukter inom organisationen kan det vara en 
utmaning att ta emot och hantera den kunskap som produceras. Se sida 
73-75.
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• Kunskapsutveckling i samarbete kan vara mer tids- och arbetskrävande 
än konventionella forskningsprojekt. Se sida 67, 70.

Genom att projektet lyckades medge en jämförelsevis hög grad av delta-
garkontroll i arbetsprocessen skapades en kunskapsprodukt med ett tydligt 
deltagarperspektiv. Förutsatt att detta är vad som efterfrågas kan projektet 
därför ses som ett lyckat exempel på kunskapsutveckling i samarbete.  Sam-
tidigt uppstod vissa svårigheter som hade att göra med att planeringen och 
strukturen i projektet inte var helt anpassad till de individer som rekryterades 
för att genomföra arbetet. Detta påvisar vikten av att på förhand överväga 
behoven och rollerna i projektet, liksom vilka aspekter av arbetet som kan 
medge en högre grad av styrning/ledarskap utan att deltagarperspektivet 
äventyras. Eftersom projektet varit nyskapande och ovanligt inom det svenska 
myndighetsväsendet är det dock förståeligt att det varit svårt att på förhand 
bedöma hur balansen mellan deltagarkontroll/egenansvar och styrning/
ledarskap skulle avvägas.

Också som etableringsinsats var projektet framgångsrikt och ett halvår 
efter projektets slut hade samtliga fyra deltagare kvalificerade anställningar 
inom Arbetsförmedlingen. Genom analysen undersöks hur och varför projek-
tet varit ett stöd i projektmedarbetarnas etablering. De huvudsakliga lärdomar 
som kan dras från projektet i termer av etableringsinsats kan sammanfattas 
på följande sätt:

• Arbetsplatsförlagda etableringsinsatser kan genom en rad mekanismer 
stödja en deltagare i att närma sig arbetsmarknaden. Mekanismer som 
identifierats i projektet var:

1.  Formell arbetslivserfarenhet och formella kompetenser som kan  
dokumenteras på CV. 

2.  Utveckling av deltagarnas professionella kompetenser.

3.  Språkutveckling.

4.  Förståelse för hur ett arbetsmarknadssegment är uppbyggt och 
hur dess arbetsplatser fungerar (i det här fallet det svenska förvalt-
ningssystemet och myndigheten som arbetsplats).

5.  Etablerande av nätverk och kontakter.

6.  En första ingång till en potentiell arbetsgivare.

7.  Ökat självförtroende hos deltagarna. 

8.  Praktiskt stöd i det fortsatta arbetssökandet.
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• Det är långt ifrån självklart att alla etableringsinsatser ger allt det stöd 
som listas ovan och projektet I centrum av etableringen kan närmast ses 
som en form av best practice. 

• En tydlig framgångsfaktor i arbetsplatsförlagda etableringsinsatser är 
att arbetsuppgifterna är kvalificerade och av deltagarna upplevs som 
meningsfulla. Se sida 91-92.

• Kvalificerade arbetsplatsförlagda etableringsinsatser är av stor vikt för 
att stödja deltagare att etablera sig på en arbetsmarknad som motsvarar 
deras kompetensnivå. Se sida 87, 93.

• Engagemanget från arbetsgivaren som erbjuder insatsen är av stor be-
tydelse. Se sida 88-89.

• Mentorskap och handledning framstår som en framgångsfaktor inom 
kvalificerade arbetsplatsförlagda etableringsinsatser. Se sida 98-101.

• Etableringsinsatsen bör vara tydligt förankrad på arbetsplatsen, där me-
darbetarnas (liksom deltagarnas) roller och ansvar är tydligt definierade. 
Se sida 89, 97f.

• Arbetsgivaren måste vara beredd på att en etableringsinsats inte enbart 
ger vinster utan samtidigt också kan kräva tid och resurser. Se sida 98-101.

Att alla deltagarna efter projektets slut fick anställning inom Arbetsför-
medlingen inbjuder till tolkningen att det avgörande för etableringen var 
att deltagarna fick en ingång till en arbetsgivare. Detta är otvivelaktigt en 
viktig aspekt − samtidigt krävdes ett omfattande arbetssökande för de flesta 
av deltagarna innan de lyckades bli ordinarie anställda inom myndigheten. 
Att etableringsinsatsen var förlagd inom Arbetsförmedlingen kan alltså inte 
ensamt förklara det lyckade utfallet.

Teoretiskt är det möjligt att dela upp projektets genomförande i två delar 
utifrån dess två separata syften, men i praktiken har arbetet fortlöpt som ett 
enhetligt projekt där de två syftena integrerats som olika aspekter av ett och 
samma arbete. De huvudsakliga lärdomar som kan dras från projektet som 
helhet kan sammanfattas på följande sätt:

• I projekt med flera syften är det viktigt att det finns en tydlig och  
meningsfull länk mellan syftena. Se sida 105-106.

• Ambitioner kopplade till de olika syftena kan kollidera, vilket gör att 
kompromisser och avvägningar mellan handlingsalternativ måste göras. 
Se sida 106f.
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• Projekt med flera syften kan innebära att projektledarrollen blir bredare 
och mer omfattande. Se sida 110.

• Vid arbetsplatsförlagda etableringsåtgärder framstår matchningen mel-
lan å ena sidan arbetsplatsens behov och arbetsuppgifternas innehåll, 
och å andra sidan deltagarens kompetens och möjlighet att bidra, som 
viktig för ett lyckat utfall. Se sida 106.

Projektets två syften kan sägas ha varit väl anpassade till varandra genom 
att varje syfte för sig bidrog till att det andra syftet kunde uppnås. Det fanns 
således en förtjänstfull synergi mellan de två syftena. Samtidigt visade det sig 
att de två syftena ibland stod i konflikt med varandra på ett sätt som gjorde 
att det ena var tvunget att ges företräde framför det andra. En övergripande 
lärdom som kan dras är därför att projekt som bedrivs med parallella syften 
bör vara utformade så att de positiva synergieffekterna överskrida potentiella 
konflikter mellan syftena. 
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Kapitel 1. Inledning:  
Kunskapsutveckling om (och som) etablering
Den här rapporten är produkten av den följeforskning jag genomfört i vad 
som kan ses som ett unikt projekt på Enheten för integration och etablering 
på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Projektet hade namnet ”I centrum av 
etableringen” och utgick från två separata men sammanlänkade syften:

• Att i nära samarbete med myndighetens målgrupp bedriva kunskapsut-
veckling om deltagares upplevelser av Arbetsförmedlingens etablering-
suppdrag.

• Att fungera som en kvalificerad arbetsplatsförlagd etableringsinsats för 
de fyra nyanlända invandrare som rekryterades för att delta i projektet. 

Tanken var att inom ramen för ett och samma projekt både bedriva kunskap-
sutveckling om etableringsinsatser och i sig fungera som en etableringsinsats. 
Rollen som följeforskare innebar att jag under de sex månader projektet 
bedrevs följde arbetsprocessen. Med utgångspunkt i projektets två syften 
kommer rapporten behandla två relativt skilda områden, där projektet un-
dersöks dels som ett exempel på deltagarinvolvering i kunskapsutveckling och 
dels som en etableringsinsats. 

Bakgrunden till projektets dubbla syften
Att projektet utformades med två parallella syften beror på att två olika behov 
uppmärksammades samtidigt på Enheten för integration och etablering, och 
att man såg en potential i att uppfylla dessa behov tillsammans inom ramen 
för ett projekt. På Arbetsförmedlingen, liksom inom andra myndigheter och 
välfärdsorganisationer, har man under senare år uppmärksammat värdet av 
att öka sin kännedom om sin målgrupps upplevelser av verksamheten (se 
Eriksson 2015). På våren 2016 kom dessutom ett uppdrag från regeringen till 
Sveriges statliga myndigheter att − för att underlätta nyanlända invandrares 
arbetsmarknadsintegration − upplåta praktikplatser i vad som kom att kallas 
”Praktik i staten”. Eftersom Arbetsförmedlingen är den myndighet som har till 
ansvar att samordna etableringsuppdraget (som mottagandet av nyanlända 
invandrare kallats sedan 2010) ville Enheten för integration och etablering 
föregå med gott exempel och ta emot praktikanter på Arbetsförmedlingens 
huvudkontor. Härur föddes idén att genomföra ett projekt där nyanlända togs 
emot som praktikanter och samtidigt fick till uppgift att göra en intervjustudie 
med andra deltagare i etableringsuppdraget. Vilka skulle vara bättre lämpade 
att genomföra en sådan undersökning än personer som själva hade erfarenhet 
av att komma som nyanlända till Sverige och ta del av insatserna? På så sätt 
föll det sig naturligt att skapa ett projekt som både hade till syfte att vara en 
etableringsinsats och att skapa kunskap i samarbete med målgruppen. 
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En kvalificerad arbetsplatsförlagd etableringsinsats
Det finns en mängd olika etableringsinsatser inom etableringsuppdraget (se 
Arbetsförmedlingen 2015), och långt ifrån alla innebär att deltagaren befinner 
sig på en arbetsplats. Språkundervisning, samhällsorientering, yrkesförbere-
dande utbildningar och olika typer av arbetsförberedande insatser (så som CV-
kurser och stöd i arbetssökande) är exempel på insatser som inte genomförs 
hos en potentiell arbetsgivare. Yrkespraktiker och subventionerade anställnin-
gar är däremot exempel på arbetsplatsförlagda insatser, varigenom deltagaren 
kommer i kontakt med arbetslivet och får arbetslivserfarenhet. Projektet  
I centrum av etableringen var en sådan arbetsplatsförlagd etableringsinsats. 
Insatsen kan även karaktäriseras som ”kvalificerad” eftersom den riktade sig 
specifikt till en målgrupp som hade eftergymnasial utbildning, där arbetsup-
pgifterna ställde jämförelsevis höga krav på analytiskt förhållningssätt och 
teoretiskt kunnande. Nyanlända invandrare med eftergymnasial utbildning 
utgör en särskild resurs på arbetsmarknaden, och därför har det skapats flera 
etableringsinsatser som riktar sig specifikt till denna målgrupp, exempelvis 
så kallade ”snabbspår” och ”korta vägen” (se www.arbetsformedlingen.se).  
I termer av etableringsinsats kan projektet I centrum av etableringen därmed 
karaktäriseras som en kvalificerad arbetsplatsförlagd etableringsinsats.

För vem är denna rapport intressant läsning? 
Utöver att projektet är speciellt genom att det har två parallella syften som förvän-
tas uppnå en positiv synergi är projektet också unikt (eller i alla fall ovanligt) på 
minst två ytterligare sätt. För det första genom att det innebär ett långtgående 
försök av en centralmyndighet att skapa kunskap inte bara om utan i samarbete 
med sin målgrupp. Initiativ för att utveckla deltagarinflytande är visserligen 
utbredda inom den svenska välfärdsadministrationen, däremot är det ovanligt 
med den typ av djupgående involvering som projektet I centrum av etableringen 
inneburit, där deltagare anställdes på myndighetens centrala administration för 
att arbeta tillsammans med andra anställda. För det andra är projektet unikt 
genom att Arbetsförmedlingen, som i vanliga handlägger etableringsuppdraget, 
här själv tar emot nyanlända inom ramen för den typ av insats man normalt sett 
anmodar andra organisationer och företag att utföra. Projektets unika karaktär 
gör att det utgör ett intressant fall att forska kring, och rapporten är därför inte 
intressant enbart för projektgruppen eller Arbetsförmedlingen. Undersöknin-
gen är en djupgående fallstudie av ett säreget projekt (jfr. Flyvberg 2004) och 
resultaten kan därför vara av stort intresse för en långt bredare läskrets − både 
för dem som är intresserade av deltagarperspektiv inom välfärdsorganisationer, 
och för dem som är intresserade av etableringsinsatser som syftar till att stödja 
invandrare att närma sig arbetsmarknaden. Rapporten ger kunskap både kring 
hur en välfärdsorganisation kan arbeta med kunskapsutveckling i samarbete med 
sin målgrupp och kring vilka aspekter i en etableringsinsats som är centrala för att 
insatsen ska stödja deltagare i att närma sig arbetsmarknaden.
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Rapportens struktur och läsanvisning
Rapportens nästa kapitel (kapitel 2) presenterar studiens kontext. Här beskrivs 
Arbetsförmedlingen och etableringsuppdraget, liksom den arbetsplats där 
projektet ägt rum. Även projektet och dess deltagare presenteras. I kapitel 
3 redogörs för det här forskningsprojektet och dess metod, och i Kapitel 4 
presenteras tidigare forskning. I kapitel 5 ges en mer detaljerad beskrivning 
av projektet I centrum av etableringen genom att projektets ”processteori” 
klargörs. Kapitel 6 och kapitel 7 är de huvudsakliga analytiska kapitlen; här 
analyseras projektet dels som en form av kunskapsproduktion i samarbete 
och dels som en etableringsinsats. I kapitel 8 diskuteras projektet i sin helhet 
varpå rapporten avslutas med en kort avslutande diskussion. 

Den som primärt är intresserad av studiens analys och resultat kan läsa 
de första kapitlen mer översiktligt, och sedan fokusera på rapportens tre 
analyskapitel. Den som bara vill få en snabb bild av studiens resultat kan 
läsa den inledande sammanfattningen, liksom de lärdomar som avslutar vart 
och ett av analyskapitlen. Här konkretiseras vad studien har kommit fram 
till när det gäller (1) kunskapsutveckling i samarbete mellan en myndighet 
och dess målgrupp, (2) vad som kan vara framgångsfaktorer i en kvalificerad 
arbetsplatsförlagd etableringsinsats liksom (3) några slutsatser kring vad det 
innebär att driva ett projekt med flera syften.  
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Kapitel 2. Bakgrund och kontext

Arbetsförmedlingen som myndighet 
Arbetsförmedlingen är Sveriges näst största myndighet (efter Polismyn-
digheten) och har omkring 14 000 anställda fördelade på 280 lokalkontor. 
Myndighetens uppgift är att bidra till en välfungerande arbetsmarknad och 
matcha arbetssökande mot tillgängliga jobb, liksom att administrera olika 
former av arbetsmarknadspolitiska program med förhoppningen att dessa 
ska stödja arbetssökande att nå anställning. Alla medborgare som saknar 
arbete har möjlighet att ta del av myndighetens insatser. För att få arbetslösh-
etsersättning (A-kassa) eller andra ekonomiska stöd kopplade till arbetslöshet 
(exempelvis aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning) är det ett krav att vara 
inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (detta krav gäller i regel 
också för arbetslösa som söker kommunalt försörjningsstöd). Arbetsför-
medlingen arbetar specifikt med ett antal prioriterade grupper som anses ha 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, dessa är: personer under 25 år eller 
över 55 år, långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder samt nyanlända 
och utomeuropeiska invandrare. Att sakna fullständig gymnasieutbildning 
anses också utgöra en särskild risk att hamna i arbetslöshet och i regeringens 
regleringsbrev till Arbetsförmedlingen 2017 betonas vikten av att i större 
utsträckning motivera arbetssökande till vidareutbildning − något som även 
gäller etableringsuppdraget.

Etableringsuppdraget
Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen det övergripande samordnande ansvaret 
för mottagandet av nyanlända invandrare: etableringsuppdraget. Tidigare låg 
ansvaret på kommunerna och när detta förändrades var tanken att det statliga 
myndighetsansvaret skulle göra mottagandet mer likvärdigt i hela landet samt, 
framför allt, ge ett ökat fokus på arbetsmarknadsintegration (Larsson 2015). 
Etableringsuppdraget innebär ett speciellt uppdrag för Arbetsförmedlingen 
som regleras av en egen lagstiftning (lag 2010:197) och handläggningen skiljer 
sig därmed från de övriga arbetsmarknadspolitiska program myndigheten 
driver. Betydande skillnader jämfört med övriga program är att etablering-
slagstiftningen är en så kallad ”rättighetslagstiftning” med en förhållandevis 
stark position för den enskilde individen, samt att Arbetsförmedlingen själva 
har administrerat utbetalningen av den etableringsersättning som deltagande 
i etableringsuppdraget berättigar till. Från årsskiftet 2018 reformeras dock 
etableringsuppdraget. Den gamla lagen upphävs och den nya lagstiftningen 
(se förordning 2017:820) är utformad för att likrikta etableringsprogrammet 
med övriga arbetsmarknadspolitiska program. Detta kommer bland annat 
innebära ökat ansvar för den enskilde att rapportera och delta i aktiviteter, 
att det kommer bli lättare att förlora sin ersättning vid frånvaro samt att 
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Försäkringskassan övertar ansvaret för utbetalningen av etableringsersättnin-
gen. En förhoppning är att förändringen kommer minska arbetsförmedlarnas 
administrativa arbete så att mer arbetstid kan ägnas åt matchning och stöd 
till deltagarna. 

Etableringsuppdraget riktar sig till alla som fått uppehållstillstånd i 
Sverige som flyktingar, eller på flyktingliknande skäl. Tanken är att underlätta 
dessas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Deltagande i program-
met är frivilligt, men det har varit en rättighet för alla mellan 20 och 65 år att 
delta. Etableringsuppdraget innefattar de två första åren efter att individen 
fått uppehållstillstånd,1 och deltagande ger rätt till etableringsersättning om 
högst 308 kronor per arbetsdag. När en person blir inskriven i ”etableringen” 
upprättas på Arbetsförmedlingen en etableringsplan för denne. Planen ska 
innehålla individanpassade aktiviteter som stödjer personens etablering, 
med det slutgiltiga målet att bli självförsörjande. Aktiviteterna måste alltid 
uppgå till 40 klocktimmar per vecka. Det finns tre typer av aktiviteter som 
etableringsplanen måste innehålla: svenskundervisning, samhällsorientering 
och arbetsmarknadsorienterade insatser. Planerna kan även innehålla andra 
typer av aktiviteter, exempelvis med syfte att lära känna lokalsamhället. Det 
är Arbetsförmedlingen som har den samordnande kontakten med deltagarna, 
medan ansvaret för aktiviteterna delas mellan Arbetsförmedling och kom-
muner. Kommunerna ansvarar för svenskundervisning och samhällsorienter-
ing, medan Arbetsförmedlingen ansvarar för de arbetsmarknadsorienterade 
insatserna. I praktiken är det ofta privata, upphandlade utförare som bedriver 
aktiviteterna.

Arbetsplatsen – Huvudkontoret och Enheten för integration  
och etablering
Etableringsuppdraget handläggs på Arbetsförmedlingens lokalkontor runt 
om i landet. Den övergripande styrningen utövas dock från myndighetens hu-
vudkontor i Stockholm. Huvudkontoret anställer närmare 2000 tjänstemän 
och ligger i ett stort kontorskomplex på Hälsingegatan. Kontoret är uppdelat 
i sju större avdelningar med ett antal underenheter. När det gäller etabler-
ingsuppdraget är det Enheten för Integration och etablering som sköter det 
övergripande policy- och ledarskapsarbetet, och det var på denna arbetsplats 
projektet I centrum av etablering bedrevs. 

Enheten för integration och etablering arbetar primärt med etabler-
ingsuppdraget, men har även hand om frågor som rör invandrares arbets-
marknadsintegration i allmänhet. På enheten finns ca 40 anställda varav tre 
chefer. Arbetet består i att ge direktiv och metodstöd till de lokala arbetsförm-
edlingskontoren, liksom att göra lagtolkningar, besvara remisser och bedriva 

1 En ordning som dock i praktiken bryts av införandet av tillfälliga uppehållstillstånd som alternativ till de per-
manenta tillstånd som tidigare utfärdades (se lag 2016:752). De tillfälliga uppehållstillstånden omprövas i regel 
efter 13 månader (men ibland efter upp till tre år) och om individen ska beviljas fortsatt uppehållstillstånd är då 
bland annat beroende av om denne har en fast, osubventionerad anställning.
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utvecklingsarbete. Enheten sitter samlad i ett öppet kontorslandskap på tredje 
våningen i huvudkontoret och delar våningsplanet med flera andra enheter. 
Såhär beskrev en av projektmedarbetarna sin upplevelse av arbetsplatsen 
efter ett par veckor i projektet: 

Dom har varit jättetrevliga. Dom var helt öppna, vi kan fråga 
[saker] när som helst. När vi frågar också, dom är där och svarar. 
Allt verkar bli jättetrevligt, så det känns bra. Men dom har jät-
temycket att göra. När du kommer tidigt på morgonen, du tänker 
att du är ensam, men det är alltid någon som sitter [där] redan, 
och dom sitter längre efter att vi går hem. (Individuell intervju, 
2016-09-26)

Kännetecknande för hur de nyrekryterade projektmedarbetarna upplevde 
arbetsplatsen var att de anställda var trevliga, att de arbetade hårt och var 
engagerade i sitt arbete. En liknande bild förmedlades av de anställda jag 
pratade med. De upplevde arbetet var viktigt och givande, samtidigt som 
arbetsbelastningen periodvis var hög och stressande. Denna arbetssituation 
skulle kunna leda till hög personalomsättning, vilket avspeglas i Arbetsför-
medlingens årsredovisning (Arbetsförmedlingen 2017a, s. 124). I projekt som 
studerades var det två av de tre projektledare som lämnade sina anställningar 
innan eller i samband med att projektet avslutats, och den tredje blev sjuk-
skriven i samband med graviditet. Från det att projektet initierades våren 
2016 till dess att det avslutades våren 2017 hade också alla chefspositioner 
tillsatts av nya personer, vilket innebar att det inte var de chefer som startade 
projektet som avslutade det. Dessa förhållanden har på olika sätt påverkat 
projektets genomförande. 

Projektet och projektdeltagarna
Planeringen av Projektet I centrum av etableringen inleddes våren 2016, med 
utgångspunkt i att huvudkontoret ville ta emot praktikanter inom ramen för 
programmet ”praktik i staten”. Det var den dåvarande enhetschefen på En-
heten för integration och etablering som först framlade tanken om att ta emot 
praktikanter. Samtidigt hade en anställd börjat fundera på hur enheten skulle 
kunna inhämta ett mer djupgående deltagarperspektiv kring etableringsup-
pdraget, och man insåg att praktikanter rekryterade från etableringen skulle 
vara en tillgång i ett sådant arbete. Den anställde utformade därför i samråd 
med dåvarande ledning den projektplan som blev grunden för projektet I cen-
trum av etableringen. Projektet genomfördes under en sexmånadersperiod  
(1 okt 2016 - 31 mars 2017) och involverade tre tidigare medarbetare på En-
heten för integration och etablering samt fyra personer med erfarenhet av att 
delta i Arbetsförmedlingens insatser. De två första månaderna av projektet var 
de fyra nyrekryterade medarbetarna praktikanter på arbetsplatsen, därefter 
övergick de till att bli anställda (via den arbetsmarknadspolitiska insatsen 
”Nystartsjobb”) resterande fyra månader. Under projektet planerades och 
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genomfördes en intervjuundersökning med deltagare inom etableringspro-
grammet, vilken sammanfattades i en rapport. En närmare beskrivning av 
projektet återfinns i kapitel fem.

De tre projektledarna
De tre anställda på Enheten för integration och etablering som involverades 
i projektet agerade projektledare och samordnare. Karin2 var den som 
planerade projektet och skrev projektplanen, och skulle under projektettiden 
finnas med i bakgrunden som övergripande ansvarig. Linnea skulle vara den 
operativa projektledaren och den som fortlöpande arbetade tillsammans 
med de fyra nyrekryterade med projektets genomförande. Eftersom det var 
planerat att Linnea skulle gå på föräldraledighet under projektet slutskede 
skulle Cecilia ta över som projektledare under de sista en till två månaderna, 
framförallt under rapportskrivandet. Både Karin och Cecilia är forskarutbil-
dade och hade när projektet startade varit anställda mindre än ett år inom 
organisationen. Linnea var utbildad statsvetare och hade arbetat som arbets-
förmedlare inom etableringsuppdraget i tre år innan hon blev anställd som 
kvalificerad handläggare på Enheten för integration och etablering, där hon 
arbetat i snart två år.  

De fyra projektdeltagarna
Av de fyra personer som rekryterades till projektet var tre deltagare i etable-
ringsuppdraget, medan en varit i Sverige längre och aldrig deltagit i uppdra-
get.3 Formellt deltog de fyra personerna i projektet både som praktikanter 
och anställda. I texten benämns de primärt som projektmedarbetare och 
som (projekt)deltagare. Wagaye har inte deltagit i etableringsuppdraget men 
delar de andras erfarenhet att invandra till Sverige och har haft kontakt med 
Arbetsförmedlingen som arbetssökande. När projektet började hade Wagaye 
varit i Sverige i åtta år och hon kommer ursprungligen från Etiopien. Från 
hemlandet har hon en universitetsexamen i market management, men hann 
aldrig börja arbeta inom det fältet innan flytten till Sverige. I Sverige har hon 
arbetat som timanställd inom äldrevården. Malva kommer från Syrien och 
har juristexamen. I hemlandet arbetade hon som advokat i sjutton år innan 
domstolarna stängdes 2013. När projektet inleddes hade hon varit knappt två 
år i Sverige och haft uppehållstillstånd i knappt ett år. Sedan dess har hon 
deltagit i etableringsuppdraget och har tidigare gjort språkpraktik på ett 
lokalt Arbetsförmedlingskontor. Afwerki kommer från Eritrea och när pro-
jektet började hade han varit i Sverige i 21 månader. Det tog 15 månader tills 
han fick uppehållstillstånd och sedan dess har han varit inskriven i etabler-
ingsuppdraget. Under tiden som asylsökande tränade han svenska på egen 
hand och arbetade som lokalvårdare och lagerarbetare. Samtidigt som han 

2 Alla personnamn som förekommer i rapporten är anonymiserade.
3 Rekryteringen av deltagare beskrivs närmare i kapitel fem.
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gick i skolan i Eritrea arbetade han från nio års ålder som möbelsnickare. Han 
har läst fem år på universitet och är utbildad arkeolog och historiker. I Eritrea 
arbetade han som lärare, forskare och guide på Eritreas nationalmuseum. 
Pascal kommer från Libanon och hade när projektet startade varit i Sverige i 
två och ett halvt år. För honom tog det sex månader att få uppehållstillstånd 
och när projektet började var han i slutet av sin tid i etableringsuppdraget. 
Han är utbildad journalist och i Libanon arbetade han på flera olika tidningar 
och som nyhetsreporter på TV. Som journalist har han främst intresserat sig 
för de politiska relationerna i mellanöstern. I Sverige har han under nästan ett 
år haft jobb med anställningsstöd på en snabbmatsrestaurang. 

De fyra projektdeltagarna har skilda bakgrunder både privat och aka-
demiskt, men det fanns också flera likheter mellan dem. De har alla varit 
starkt engagerade i frivilligarbete i sina hemländer. Jag uppfattade också dem 
alla som drivna och ambitiösa, vilket bland annat blev tydligt genom att de 
på relativt kort tid lärt sig så bra svenska att all kommunikation i projektet 
kunde ske på svenska (och inte engelska, som planerats). De fyra projekt-
medarbetarna delade också ett starkt intresse och engagemang för samhället 
och nyanländas situation.
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Kapitel 3. Forskningsprojektet
Det följeforskningsprojekt som presenteras i den här rapporten initierades av 
Arbetsförmedlingen. Tanken från myndighetens sida var att skapa mervärde 
genom att involvera en oberoende forskare i projektet, och därigenom kunna 
tillvarata lärdomar från arbetet. Centrum för kommunstrategiska studier 
(CKS) vid Linköpings universitet engagerades för att bidra med detta, och up-
pgiften som följeforskare har varit att som fristående aktör följa och studera 
arbetsprocessen i projektet ”I centrum av etableringen”. Begreppet följeforsk-
ning kopplas ofta till utvärdering, men huvudsyftet har inte varit att mäta eller 
betygsätta projektet. Istället var målsättningen att bidra till utveckling och 
lärande genom att analysera arbetsprocessen och bidra med nya perspektiv 
( jfr. Svensson och Sjöberg 2009).

Syfte och frågeställningar
Eftersom det undersökta projektet haft två parallella syften, fick även for-
skningsprojektet två syften. Syftet med följeforskningen var (1) att skapa 
metodkunskap kring hur en myndighet kan arbeta med kunskapsutveckling 
i samarbete med sin målgrupp, och (2) att undersöka projektet som ett ex-
empel på en kvalificerad arbetsplatsförlagd etableringsinsats. I förhållande 
till Arbetsförmedlingen var syftet att stödja myndigheten i dess arbete med 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden. En grundläggande ambition 
har dessutom varit att analysen ska ge generella och överförbara slutsatser, 
relevanta även för andra aktörer med intresse av deltagarperspektiv och etabl-
eringsarbete.
 
Frågeställningar
De två syftena har operationaliserats genom ett antal mer konkreta frågeställ-
ningar som väglett forskningsarbetet. Tre frågeställningar har kopplats till 
varje syfte. Frågeställningarna är följande:

1.  Projektet I centrum av etableringen som kunskapsutveckling i samarbete:

• Vilka utmärkande drag kännetecknar arbetsprocessen då kunskap 
utvecklas i samarbete mellan en myndighet och dess målgrupp?

• Vad skiljer kunskapsutveckling i samarbete med målgruppen från an-
nan kunskapsutveckling, och på vilket sätt blir deltagarna en resurs?

• Vilka svårigheter respektive möjligheter i kunskapsutvecklingen kan 
identifieras?
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2.  Projektet I centrum av etableringen som etableringsinsats:

• Vilka utmärkande drag kännetecknar projektet som etablerings-
insats?

• På vilket sätt, och genom vilka specifika mekanismer, stödjer projektet 
deltagarna i deras etablering (på arbetsmarknaden)?

• Hur upplevs projektets genomförande av de involverade aktörerna?

Metod
Följeforskning
Det uppdrag som CKS fick från Arbetsförmedlingen var formulerat i termer 
av följeforskning, ett begrepp som ofta kopplas till en specifik form av kvali-
tativ, interaktiv och utvecklingsorienterad utvärdering: så kallad ”lärande 
utvärdering” eller ”on-going evaluation” (Svensson m.fl. 2009; Nordesjö 
2015). Förenklat kan följeforskning – till skillnad från effektutvärderingar 
eller målorienterade utvärderingar – beskrivas som en utvärderingsform där 
forskaren genom aktiv närvaro bidrar med reflektion kring den verksamhet 
som studeras. Tanken är att skapa en fortlöpande läroprocess som bidrar till 
att verksamheten utvecklas och förbättras under arbetets gång. Ett övergri-
pande syfte i följeforskning är att forskningsresultaten ska vara praktiskt an-
vändbara i de verksamheter som studeras, och renodlad lärande utvärdering 
präglas av kontinuerlig återkoppling mellan forskaren och den praktik som 
undersöks. Det har funnits sådana inslag i den här studien, men knappast i 
den omfattning som en renodlad lärande utvärdering anmodar. Resultaten av 
studien har primärt återkopplas efter projektets slut, och ligger i det avseendet 
närmare en mer klassisk forskningsdesign. Även om studien kan benämnas 
som ”följeforskning” ska den alltså inte förstås som en typisk lärande utvär-
dering. Forskningsprojektet delar däremot den lärande utvärderingens fokus 
på genomförandet av verksamheten och ansatsen att kontinuerligt följa en 
arbetsprocess (se Delander och Månsson 2009:96ff). Även forskningsprojek-
tets ambition att ha praktisk relevans och bidra till organisatoriskt lärande 
ligger i linje med utgångspunkterna för lärande utvärdering. 

En etnografisk fallstudie
Metodologiskt har studien en etnografisk ansats. Detta tar sig uttryck genom 
ambitionen att närstudera en verksamhet, liksom viljan att på ett djupgående 
sätt förstå denna verksamhet så som det förstås av de involverade aktörerna 
själva och med utgångspunkt i vad som faktiskt utspelar sig när verksamheten 
bedrivs ( jfr. Emerson, Fretz och Shaw 1995). Etnografins intresse för att 
komma nära det som undersöks tar sig uttryck genom att observation ofta 
är den bärande metoden för datainsamling – bara genom att faktiskt närvara 
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kan forskaren få en fördjupad förståelse för de processer som äger rum inom 
en verksamhet (Silverman 2007). Men etnografiska studier begränsas sällan 
till observationsmaterial. Snarare är ambitionen att genom alla tillgängliga 
källor skaffa sig en så djupgående förståelse som möjligt av studieobjektet (se 
Aspers 2007, s. 76), och jag har därför använt både observationer, intervjuer 
och dokumentanalys för att undersöka projektet I centrum av etableringen. 

Undersökningen kan också beskrivas som en fallstudie. Fallstudieforsk-
ning innebär att forskaren utifrån en eller ett par strategiskt utvalda exempel 
(fall) studerar ett fenomen. Syftet är att skapa en djupgående, kontextbaserad 
kunskap om ett fenomen som inte kan nås genom mer översiktliga studier som 
hämtar information från en mängd olika fall (Flyvbjerg 2004). I fallstudie-
forskning kan det vara viktigt att tydliggöra distinktionen mellan fallet i sig, 
och det fenomen som fallet representerar. I min studie är projektet I centrum 
av etableringen det fall som studeras, medan det är fenomenen ”deltagar-
involvering i kunskapsproduktion” och ”etableringsinsatser” som undersöks. 
Valet av fall har styrts av den förfrågan som kom från Arbetsförmedlingen, 
men i termer av fallstudieforskning kan projektet I centrum av etableringen 
ses som ett ”extreme/deviant case” (Flyvbjerg 2004, s. 396). Detta innebär att 
fallet är intressant att studera eftersom det är ett ovanligt och relativt unikt 
projekt. Syftet med en fallstudie är inte att generalisera resultaten genom att 
bevisa att de skulle vara giltig för alla andra liknande fall – men meningen 
är inte heller att kunskapen enbart ska vara specifik för det enskilda fallet. 
Tanken är istället att studien av ett enskilt fall ska generera analyser och 
teorier som är relevant att beakta i liknande situationer i andra sammanhang 
(Flyvbjerg 2004), något som brukar kallas analytisk generaliserbarhet (Kvale 
1997; se även Alasuutari 1995, s. 150ff). 

Det empiriska materialet och materialinsamlingen
Det empiriska materialet består av intervjuer, observationer och dokument. 
Intervjuer genomfördes med anställda i och runt projektet. De tre projekt-
ledarna intervjuades enskilt mellan en och fyra gånger per person.4 Dessa 
intervjuer genomfördes fortlöpande under projektets gång. Med var och en 
av de fyra projektmedarbetarna genomfördes två enskilda intervjuer, en vid 
inledningen och en vid avslutningen av projektet. Med projektmedarbetarna 
genomfördes dessutom fem gruppintervjuer utspridda över projekttiden. Den 
sista gruppintervjun (liksom den sista intervjun med en av projektledarna) 
genomfördes sex månader efter projektets slut. Utöver individerna i projekt-
gruppen har fyra personer intervjuats: enhetschefen för Enheten för integra-
tion och etablering och tre andra medarbetare på huvudkontoret som arbetat 
med deltagarperspektiv och så kallad ”kunddriven verksamhetsutveckling”. 
Dessa intervjuer genomfördes för att sätta projektet (fallet) i relation till an-
dra sätt som myndigheten arbeta med att inhämta kunskap om målgruppens 

4 Den projektledare som bara intervjuades en gång blev sjukskriven innan fler intervjuer hann göras.
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åsikter. Sammanlagt har 24 intervjuer genomförts. 

Intervjumaterial

Projektledare 
3 olika personer Sju enskilda intervjuer

Projektanställda
4 olika personer

Åtta enskilda intervjuer
Fem gruppintervjuer

Övriga
4 olika personer Fyra enskilda intervjuer

Totalt: 11 personer Totalt: 24 intervjuer

Tabell 1. Översikt över intervjumaterialet

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär (se Dalen 2015) vilket innebar 
att jag som intervjuare utgick från ett par övergripande teman, och därefter 
lät intervjuerna ledas av vad de intervjuade själva tog upp. Intervjuerna med 
de fyra personerna utanför projektgruppen hade dock en mer strukturerad 
karaktär. Alla intervjuer utom fyra har spelats in och transkriberats i sin hel-
het. I de fall intervjuerna inte spelades in berodde detta på att inspelningen 
misslyckades eller att inspelningsutrustning inte fanns tillgänglig, aldrig på 
att intervjupersonen inte samtyckte till inspelning. Vad gäller de personer som 
intervjuats kontinuerligt under projektet spreds tillfällena ut så att varje del 
av arbetsprocessen fångades upp. Att det finns en övervikt av intervjuer med 
de fyra projektmedarbetarna kan förstås i ljuset av att forskningen haft som 
målsättning att närma sig ett deltagarperspektiv (se Kristiansen 2016). 

Underlaget till studien består också av fältanteckningar från obser-
vationer. Sammantaget finns fältanteckningar från 11 tillfällen, och det 
handlar om olika möten, seminarier och workshops, där projektets arbete 
har planerats och genomförts. Observationerna uppgår till cirka 40 timmar 
och 150 A4 fältanteckningar. Syftet med observationerna var att komma nära 
praktiken och se vad som faktiskt sker när arbetet i projektet genomförs. När 
en praktisk verksamhet undersöks argumenterar David Silverman (2007) 
för att observationer har en fördel framför intervjuer. I en intervju ”skapas” 
materialet genom att forskaren väljer vad frågorna ska handla om och därefter 
inhämtar respondenternas beskrivningar av den praktik som undersöks. 

Den stora fördelen med observationer är att de ger forskaren möjlighet att 
själv uppleva vad som händer i praktiken, istället för att få deltagarnas upp-
levelser av praktiken återberättade för sig. Observationsmetoden är alltså 
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stark just när forskaren är intresserad av att undersöka något som äger rum, 
medan intervjuer kan vara att föredra om det är individers upplevelser och 
förståelse av ett fenomen som är av primärt intresse. Genom att använda båda 
intervjumaterial och observationer har det blivit möjligt att studera både 
arbetsprocesserna och deltagaransa upplevelser av dessa. 

Det empiriska materialet består också av ett trettiotal dokument. Dessa 
har jag fått tillgång till under fältarbetets gång; allt från korta mötesagendor 
och informationsbrev till powerpointpresentationer och projektrapporter. 
Centrala dokument är den projektplan som legat till grund för projektet, lik-
som den slutrapport projektet mynnade ut i. Sammantaget kan det empiriska 
materialet sammanfattas såhär:

Empiriskt material

24 intervjuer, transkriberade inspelningar

11 observationer, fältanteckningar

30 dokument

Tabell 2. Översikt över det empiriska materialet

Analys och framställning av materialet
Som Marvasti (2013) påpekar finns inga skarpa gränser mellan forsknings-
design, materialinsamling och analysarbete. Analysprocessen pågick snarast 
under hela forskningsprojektets gång genom att tankar och olika mönster i 
materialet tog form allt eftersom arbetet fortskred. När det empiriska ma-
terialet sammanställts genomfördes dock en strukturerad tematisk analys 
(se Willig 2014), vilket innebär att materialet närläses och relevanta teman 
som är karaktäristiska för materialet identifieras och kopplas samman. I 
etnografiska studier avhåller sig forskaren vanligen från att ta utgångspunkt i 
allt för specifika frågeställningar, för att istället låta analysen styras av det som 
förekommer i materialet. Jag har försökt att ha en sådan ingång även i det 
här projektet och de första frågeställningarna kring respektive syfte etablerar 
detta angreppssätt:  Vilka utmärkande drag kännetecknar arbetsprocessen 
då kunskap utvecklas i samarbete mellan en myndighet och dess målgrupp 
och Vilka utmärkande drag kännetecknar projektet som etableringsinsats? I 
denna del av analysen har flera centrala teman i materialet identifieras. Några 
av dessa är:

• Försöket att i kunskapsutvecklingen tillåta ett så djupgående deltagar-
perspektiv som möjligt.
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• Balansen mellan projektmedarbetarnas kontroll över arbetet och pro-
jektledarnas styrning. 

• Projektdeltagarnas och projektledarnas skiftande roller under projektets 
gång.

• Spänningen och relationen mellan projektets två parallella syften.

Som del av analysarbetet anordnades även en workshop med projektgrup-
pen där de stora temana i analysen presenterades och diskuterades. Detta 
både för att inhämta ytterligare perspektiv på analysen och för att verifiera 
att projektdeltagarna kände igen sig i framställningen. I ett avslutande skede 
fick projektdeltagarna dessutom möjlighet att läsa och kommentera ett första 
utkast till denna rapport. Det har alltså skett återkoppling till fältet i flera 
led, vilket kan ses som ett sätt att säkerställa studiens validitet och öka dess 
transparens och trovärdighet (Svensson och Ahrne 2015). 

Vad gäller framställningen av det empiriska materialet i den här rapporten 
så är alla personnamn avidentifierade. Bland dem som befunnit sig närmast 
projektet kommer det eventuellt ändå vara möjligt att identifiera vissa citat, 
men ambitionen har varit att skriva på ett sätt som försvårar även sådan iden-
tifikation. När citat presenteras specificeras därför inte exakt vem som gjort 
uttalandet (exempelvis skrivs ”en av projektledarna” eller ”en av deltagarna” 
istället för namnet), förutom när specificering är viktigt för förståelsen eller 
när flera personer pratar i samma utdrag. Citaten återges i sin ursprungliga 
form, men har redigerats något för att öka läsbarheten. För att inte inne-
börden i utsagorna ska förändras har denna redigering gjorts varsamt, och 
utan att ändra citaten till perfekt skriftspråk. I vissa citat har ett stycke av 
en persons utsaga (som är irrelevant i sammanhanget) hoppats över för att 
citatet ska bli mer stringent. När så skett markeras detta med /…/. Angående 
framställningen bör det även påtalas att den slutrapport som blev resultatet 
av projektet i skrivande stund är klassad av Arbetsförmedlingen som arbets-
material, vilket innebär att den inte får spridas externt. Därför används inga 
citat ur rapporten i den här texten. De resonemang som förs kring innehållet 
i rapporten diskuterar istället kunskapens karaktär och struktur i allmänna 
termer, utan att gå in på specifika detaljer.
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Kapitel 4. Kunskapsläget
I det här avsnittet diskuteras tidigare forskning om deltagarinvolvering i 
kunskapsutveckling, och om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och 
arbetsplatsförlagda etableringsinsatser.

Deltagarinvolvering i forskning och kunskapsutveckling
Inom forskning som rör välfärdsarbete har det framhållits som fruktsamt att 
göra målgruppen delaktig i kunskapsproduktionen (Lowes och Hulatt 2005). 
De medborgare som söker sig till Arbetsförmedlingen benämns inom or-
ganisationen som ”arbetssökande” eller ”kunder” och i etableringsuppdraget 
talar man om ”deltagare”. Inom andra områden av välfärdsstaten benämns 
medborgarna exempelvis som ”patienter”, ”klienter” eller ”brukare”, och hur 
medborgare benämns och betraktas inom olika verksamheter är en diskussion 
i sig (se t.ex. McLaughlin 2009; Heule och Kristiansen 2016). Inom Arbets-
förmedlingen förstås verksamheten primärt som ett sätt att harmonisera ar-
betsmarknaden genom att matcha arbetstagare mot arbetsgivare. Tjänsterna 
erbjuds alla intresserade medborgare och man vill undvika att likställa servi-
cen med de behovsprövade social insatser som socialtjänsten tillhandahåller. 
Således vill man inte heller benämna de medborgare man möter som brukare. 
Gemensamt för den forskning som presenteras nedan är att den handlar om 
att en offentlig organisations målgrupp involveras i kunskapsutveckling, och 
de grundläggande idéerna är de samma oavsett om målgruppen benämns som 
patienter, deltagare, brukare, kunder eller något annat. Internationellt finns 
mycket forskning kring den här typen av initiativ, medan den svenska forsknin-
gen är mer begränsad. Merparten av exemplen handlar om forskningsprojekt 
som drivs av forskare anställda på universitet, men även kunskapsutveckling 
som sker direkt i välfärdsorganisationer förekommer.

Fördelar, svårigheter och effekter
Internationellt och framförallt från Storbritannien − där regeringen länge 
drivit frågan (se Department of Health 2001) − finns en omfattande forskning 
kring deltagarinvolvering i kunskapsutveckling. Det har framhållits att delta-
garinvolvering närmast håller på att utvecklas till ett nytt forskningsparadigm 
inom brittisk välfärds- och hälsoforskning (Beresford 2013). Mycket av for-
skningen tar som utgångspunkt att deltagarinvolvering är någonting positivt 
som bör genomföras, samtidigt lyfts behovet av att utvärdera effekterna av 
involveringen (se Boote m.fl. 2002; Minogue m.fl. 2005; Morrow m.fl. 2010). 
Att värdera effekterna av deltagarinvolvering i forskning kan dock vara van-
skligt och måste ta hänsyn till hur ”lyckad involvering” definieras och mäts 
(Purtell och Wyatt 2011): ett djupgående och reellt deltagarinflytande (en ur 
ett perspektiv mycket ”lyckad” involvering) kan nämligen innebära att inrikt-
ningen på projektet förändras och resulterar i en annan kunskapsprodukt 
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än verksamheten förväntat sig (vilket utifrån ett annat perspektiv skulle 
kunna tolkas som ett ”misslyckande”). De forskningsöversikter som gjorts 
(se t.ex. Staley 2009; Brett m.fl. 2012; Kara 2013) framhåller ändå att det 
finns evidens för att deltagarinvolvering i kunskapsutveckling har ett flertal 
positiva effekter. Det framhålls som en generell framgångsfaktor att deltagare 
involveras i alla delar av forskningsprocessen (Baxter m.fl. 2001; Barber m.fl. 
2011) och specifika fördelar har identifierats i varje del (se McLaughlin 2010, 
s. 1598f; Szmukler m.fl. 2011, s.  184f). Vad gäller studiedesign påvisas att 
deltagarinvolvering kan bidra till att mer adekvata forskningsfrågor ställs, 
som har större sannolikhet att vara relevanta för deltagargruppen och därför 
av intresse i fråga om praktiska verksamhetsförändringar (Minogue m.fl. 
2005; Telford och Faulkner 2004). När det gäller genomförandet av studien 
framhålls ofta fördelar som exempelvis ökat deltagande och ökad möjlighet 
att komma i kontakt med målgruppen (Ennis och Wykes 2013) liksom möj-
ligheten att (när deltagare genomför intervjuer) få tillgång till mer djupgående, 
detaljerade och personliga svar (Coupland m.fl. 2005). Deltagarinvolvering 
i analysprocessen har visat sig ha fördelarna att feltolkningar undviks, att 
det ger nya perspektiv på analysen liksom en mer initierad förståelse för det 
empiriska materialet (Minogue m.fl. 2005; Barber m.fl. 2011). Involvering 
i skrivprocessen är ovanligare eftersom det anses behäftat med svårigheter 
(Brett m.fl. 2012; Gillard m.fl. 2012), men en fördel som lyfts fram med detta 
är att det säkerställer deltagarperspektivet i slutprodukten. Utöver positiva 
effekter på själva forskningsprodukten har exempelvis Lockey m.fl. (2004) 
och Minogue m.fl. (2005) påvisat att involveringen kan ha positiva effekter 
på de deltagare som medverkar, i form av exempelvis förbättrad självkänsla, 
tillfredställelse och förbättrat mående. 

Även problem och utmaningar har identifierats med deltagarinvolvering 
i kunskapsutveckling (se t.ex. Boote m.fl. 2002; Telford och Faulkner 2004; 
McLaughlin 2010; Brett m.fl. 2012). Svårigheterna rör exempelvis att upp-
rätthålla fullgod metodologisk kvalitet, ökade kostnader och tidsåtergång 
kopplade till bland annat metodutbildning och ökat behov av kommunikation 
inom projektet, konflikter kring perspektiv och svårigheter för forskare att 
släppa kontrollen över forskningsprocessen, liksom oro kring representativ-
itet och objektiviteten hos de involverade. 

Drivkrafter, graden av involvering och kontroll
En central fråga i den tidigare forskningen handlar om att teoretisera 
drivkrafterna bakom att arbeta med kunskapsutveckling i samarbete. Det 
identifieras i regel två primära bakomliggande drivkrafter. Den första har 
kallats ”the mainstream interest” (Beresford 2002) eller ”top-down approach” 
(McLaughlin 2010). Denna drivkraft kopplas till instrumentella faktorer som 
ökad forskningskvalitet, säkerställande av etiskt förhållningssätt och ökad 
sannolikhet att forskningsresultaten är policyrelevanta. Här ses deltagares 
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erfarenheter som en källa till information om ”vad som fungerar” inom 
välfärdsarbete och den här drivkraften anses vara grunden till det ökande 
politiska intresset för deltagarinvolvering. Den andra drivkraften har kal-
lats ”the service-user interest” (Beresford 2002) eller ”bottom-up approach” 
(McLaughlin 2010). Här finns mer långtgående förväntningar på att forsknin-
gen ska ta utgångspunkt i och förmedla deltagarnas perspektiv, och det finns 
en uttalad ambition att forskningen ska leda till förändringar och förbättrade 
förhållanden för deltagarna (Boote m.fl. 2002; Carrick m.fl. 2001; Telford 
och Faulkner 2004). Beresford (2003) menar att deltagarinvolvering i for-
skning ofta framställs som någonting oproblematiskt och konsensusbaserat, 
trots att det ofta förekommer motsättningar mellan de två drivkrafterna och 
olika aktörers intressen där en långtgående deltagarinvolvering utmanar den 
dominerande kunskapssynen (Purtell och Wyatt 2011).  Samtidigt som någon 
form av kompromiss mellan perspektiven är nödvändig (Carrick m.fl. 2001) 
framhålls vikten av att de professionella forskarna i den här typen av projekt 
är öppna för nya synsätt och perspektiv liksom har tålamod och förståelse för 
att forskningsprocessen kommer vara annorlunda gentemot konventionell 
kunskapsutveckling (Minogue m.fl. 2005; McLaughlin 2010; Szmukler m.fl. 
2011; Barber m.fl. 2011). 

Peter Berseford menar att graden av deltagarnas inflytande över forskning-
sprocessen är den mest centrala frågan vid deltagarinvolvering i kunskapsut-
veckling (Beresford 2002, 2003) och detta är också en av de stora frågorna i 
forskningen kring ämnet (Morrow m.fl. 2010). Ofta delas graden av inflytande 
in i tre nivåer: ”consultation” (konsultation), ”collaboration” (samarbete) och 
”user control” (deltagarkontroll) (se t.ex. Boote m.fl. 2004). Detta är en för-
enkling av Sherry Arnsteins (1969) välkända inflytandetrappa. Konsultation 
innebär att deltagare rådfrågas kring olika aspekter av studien, exempelvis 
genom att forskarlaget under projektets gång träffar en rådgivande grupp 
av deltagare. På den här nivån av inflytande tar forskarna till sig deltagares 
synpunkter, vilket inte behöver innebära att de agera utifrån dessa. Samarbete 
innebär en mer långtgående involvering där deltagarna aktivt medverkar 
i forskningsprocessen. Här finns också en ambition om att deltagarnas 
involvering faktiskt ska påverka arbetet. Deltagarkontroll har definierats på 
olika sätt (se Hanley m.fl. 2004; Evans och Jones 2004; Sweeney m.fl. 2009; 
Szmukler m.fl. 2011) men handlar om att deltagarna har den övergripande 
kontrollen över alla (eller merparten av) kunskapsutvecklingens aspekter; 
dess forskningsdesign och frågeställningar, dess genomförande, analysen och 
tolkningen av materialet liksom dess sammanställning och spridning. Enligt 
vissa definitioner innebär det även att deltagarna är initiativtagare till forsk-
ningen och kontrollerar resurserna i projektet. Denna grad av involvering 
innebär att den kontroll och makt som professionella forskaren traditionellt 
har över forskningsprocessen övergår till deltagare. När graden av involvering 
har undersökts visar det sig (kanske föga förvånande) att det framförallt är 
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nivåerna konsultation och samarbete det handlat om, medan deltagarkontroll 
är ovanligt (Beresford 2003; Barber m.fl. 2011). Hugh McLaughlin (2010) 
uppmärksammar att dessa tre grader av involvering enbart motsvarar de över-
sta trappstegen på Arnsteins ursprungliga inflytandeskala. Arnsteins lägre 
steg − de som inte innebar något reellt inflytande − finns däremot inte med i 
indelning. McLaughlin argumenterar därför för att även ”tokenism” (ungefär: 
”för syns skull”) måste diskuteras som en möjlig nivå. I en kontext (likt den 
brittiska) där det är i princip obligatoriskt inom vissa forskningsfält att invol-
vera deltagare är det troligt att vissa forskningsprojekt gör detta enbart just för 
syns skull (se även Beresford 2013). 

Den tidigare forskningen problematiserar också frågan om kontroll över 
arbetsprocessen och det lyfts fram att den aktör som leder projektet oftast 
vidmakthåller kontrollen även när det finns en uttalad vilja att dela kontroll 
och ansvar. Morrow m.fl. (2010) framhåller att de reguljära forskarnas kun-
skapsövertag och starka formella positioner gör att det är deras beslut som 
blir de avgörande i projekten. Involvering betyder alltså inte per definition 
inflytande (Carrick m.fl. 2001; Elberse m.fl. 2010), vilket bland annat tar sig 
uttryck genom så kallad ”consultation overload” (Beresford och Croft 1993) 
där deltagare upplever att de blir konsulterade utan att detta leder till några 
förändringar (Butt och O’Neill 2004; Minogue m.fl. 2005). Såhär berättar en 
deltagare i Hugh McLaughlins studier av deltagarinvolvering i forskning:

It soon became apparent that the non-service users there wanted 
to run the show. Many of us felt that we were just being used to 
rubber stamp the process and that we were not true partners in 
the project. We felt our input was not really wanted. It was a very 
demoralizing experience as we were regarded as ill and incapable. 
(McLaughlin 2010, s. 1600) 

McLaughlin (2010) menar att de involverade deltagarna ofta behöver stöd i 
arbetsprocessen av de reguljära forskarna, och att detta nödvändiga stöd hela 
tiden riskerar att forskarna återtar kontrollen över arbetet. Enligt Beresford 
(2003) finns vid deltagarinvolvering i forskning hela tiden en spänning mellan 
att deltagarna å ena sidan kontrolleras och, å andra sidan, tillåts kontrollera 
forskningen. Rachael Carrick m.fl. (2001) understryker att relationen mellan 
deltagare och övriga aktörer därför måste förstås i termer av makt, och att  
tydliggjorda maktpositioner kan förbättra utsikterna för involverade deltagare 
att inta en mer betydande roll i forskningsprocessen. 

Vad är det för kunskap som skapas?
En annan bred fåra inom forskningen kring deltagarinvolvering i kunskaps-
utveckling handlar om kunskapens natur och hur den kunskapsprodukt som 
skapas kan förstås i förhållande till konventionell akademisk kunskap och den 
gängse synen på ”evidens” (Beresford 2000; Glasby och Beresford 2006). Det 
framhålls att en ny eller alternativ källa till kunskap har börjat få ökad legiti-
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mitet, nämligen den ”erfarenhetsbaserade kunskapen” (Telford och Faulkner 
2004; Beresford 2013). Tanken är att den förstahandserfarenhet som indi-
vider har av att befinna sig i en viss position innebär en specifik kunskap och 
ett specifikt perspektiv som är svårt att tillägna sig av personer som inte delar 
dessa erfarenheter. Denna uppfattning ligger nära forskningssynen inom så 
kallad ”stand point theory” (se Harding 1993). Även om erfarenheterna går 
att närma sig i konventionell forskning genom att göra forskning om specifika 
grupper framhålls det att forskningen får en annan karaktär om forskningen 
också bedrivs av dessa grupper, där de som själva har erfarenheten ställer 
frågorna och tolkar det empiriska materialet. Det har invänts mot detta att 
forskarens objektivitet och autonomi kompromissas, då de som bedriver for-
skningen själva har ett egenintresse i frågorna (se Telford och Faulkner 2004; 
Hanley m.fl. 2004). Den traditionella positivistiska tanken om en objektiv och 
”neutral” forskning som återger verkligheten ”som den är” utmanas alltså i 
och med att den erfarenhetsbaserade kunskapen vinner erkännande (Boote 
m.fl. 2002; Glasby och Beresford 2006). En utgångspunkt bland dem som 
förespråkat deltagardriven forskning är att den konventionella forskningen 
om specifika (utsatta) grupper ofta har stigmatiserat och underminerat dessa 
grupper, snarare än hjälpt dem (Hunt 1981; Oliver 1992). Deltagardriven 
forskning bygger därför ofta på ett ”emancipatoriskt forskningsideal”, som 
innebär en uttalad målsättning att forskningen ska stödja de grupper forsk-
ningen handlar om (Campbell och Oliver 1996; Beresford 2002), en utgång-
spunkt med tydliga kopplingar till forskningsgrenarna aktionsforskning och 
participatorisk forskning (Boote m.fl. 2002). George Szmukler m.fl. (2011) 
beskriver hur forskningsagendor inom välfärdsforskningen traditionellt sett 
har bestämts av ”priviligierade outsiders” i form av etablerade forskare, forsk-
ningsfinansiärer, företag och statliga organisationer som saknar förankring 
hos de medborgare forskningen handlar om. Författarna skriver med hän-
visning till Kitcher (2003) att:

… elitism is no longer an acceptable basis for setting a research 
agenda. Science is clearly embedded in society. He [Kitcher] ar-
gues that the research agenda is not determined by the “nature 
of things in the world”; it does not simply follow a logical knowl-
edge progression in which the next step is derived from previous 
findings. Instead, he argues, it is determined by human interests 
– people decide what to research and how. (Szmukler m.fl. 2010, 
s. 180)

Detta sammanfattar mycket av den kunskapssyn som deltagarinvolvering 
i forskning bygger på (se även t.ex. Beresfor 2013; McLaughlin 2010). Här 
tydliggörs uppfattningen att även konventionell forskning bedrivs utifrån 
specifika perspektiv, intressen och motiv. Även inom den akademiska kunska-
psteorin finns ett utbrett ifrågasättande av den positivistiska kunskapssynen 
att forskning kan vara objektiv eller neutral. Inom den kvalitativa forskningen 
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i allmänhet, och i synnerhet inom inriktningarna kritisk teori liksom inom 
postmodernistisk- och feministisk teoribildning, har det uppmärksammats 
att alla forskare alltid intar en viss position och utgångspunkt, varför reflek-
tion och transparens kring det egna perspektivet ansetts som en viktig me-
todologisk fråga (se t.ex. Haraway 1988; Hönig 2005; Alvesson och Sköldberg 
2008). Kunskapssynen som underbygger deltagarinvolvering i kunskapsut-
veckling knyter alltså an till en befintlig inom-akademisk vetenskapsteoretisk 
debatt och bidrar till diskussionen om vad som kan ses som giltig forskning 
och ”evidens” (se Boote m.fl. 2002; Beresford 2000, 2002). Det understryks 
samtidigt att den kunskapsutveckling som bedrivs ur ett deltagarperspektiv 
måste uppfylla samma metodmässiga stringens och kvalitet som annan forsk- 
ning (McLaughlin 2010), varför skillnaden snarare ligger i vem som har 
inflytande över forskningen, ur vilket perspektiv kunskapen produceras och 
med vilka motiv.

Läget i Sverige och svensk forskning
I Sverige är den akademiska forskningen kring deltagarinvolvering i kunska-
psutveckling begränsad, vilket kan spegla att det i Sverige är ovanligare att 
arbeta med sådana initiativ (se Eriksson 2011). Men eftersom deltagarinvolv-
ering i utvärdering och kunskapsutveckling på välfärdsområdet är en stark 
policytrend även i Sverige (Svensson och Hansson 2006; Wermeling och 
Nydal 2011; Forte 2015) handlar det sannolikt också om att de initiativ som 
faktiskt förekommer inte har undersökts. Även om situationen är svåröver-
skådlig eftersom kunskap om lokala projekt inte finns systematiserad före-
kommer även i Sverige initiativ för att arbeta med deltagarinvolvering i kun-
skapsutveckling. Det kanske vanligaste exemplet är så kallade Brukarstyrda 
brukarrevisioner. Detta är en utvärderingsmodell som bygger på att deltagare 
eller representanter för deltagare inom en verksamhet planerar, genomför och 
avrapporterar en hel utvärdering (se Jakobsson Lund och Rosenberg 2008). 
Den här typen av utvärderingar har genomförts i ett stort antal välfärdsor-
ganisationer runt om i landet, framförallt inom socialtjänst, socialpsykiatri 
och psykiatri. Brukarrevisionerna har långtgående ambitioner att utgå ifrån 
ett deltagarperspektiv liksom en uttalad målsättning att förbättra situationen 
för målgruppen, vilket knyter an till de forskningsideal som brukarinvolvering 
i forskning bygger på. Modellen bygger också på att deltagarrepresentanterna 
som genomför utvärderingen har en hög grad av kontroll över arbetet. Utöver 
Brukarstyrda brukarrevisioner finns även andra utvärderingsmodeller som 
bygger på ambitionen att involvera deltagare i utvärderingsprocessen, exem-
pelvis BIKVA-modellen (Karlsson 2011). 

Även i Sverige finns det exempel på involvering av deltagare i akademiska 
forskningsprojekt, och några av dessa har också resulterat i forskning om 
denna deltagarinvolvering. Bertil Lundberg och Bengt Starrin (2001) har teo-
retiserat kring så kallad participatorisk forskning och undersökt hur deltagare 
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kan göras till medskapare av forskning genom så kallade forskningscirklar (se 
även Lundberg och Starrin 1990; Starrin och Svensson 1991; Härnsten 1994). 
Författarna framhåller participatorisk forskning som ett sätt att få tillgång till 
värdefulla perspektiv som annars hade varit svåra att komma åt, och menar att 
denna typ av forskning lättare kan bidrar till förändring och implementering 
av forskningsresultat. Samtidigt påpekar de att deltagarinvolvering kan skapa 
spänningar mellan olika aktörer och perspektiv som måste hanteras på ett 
konstruktivt sätt. Andra potentiella svårigheter som lyfts fram är att de involv-
erade deltagarna kan underordna sig de professionella forskarnas perspektiv, 
liksom att deltagarna som involveras kan frikopplas från den grupp de rep-
resenterar − med följden att forskningen inte längre företräder målgruppens 
intressen. Även Erdtman m.fl. (2012) har arbetat med deltagarinvolvering 
genom forskningscirklar. I nio forskningscirklar med deltagare från funktion-
shinderrörelsen och forskare inom funktionshinderområdet formulerades 
forskningsfrågor i samarbete. De forskningsfrågor som framkom på funktions- 
hinderrörelsens initiativ avvek påtagligt från gängse forskningsfrågor inom 
den etablerade funktionshinderforskningen. På grund av funktionshinder-
rörelsen ovana att involveras i forskning noterades dock vissa svårigheter för 
deltagarna att övergå från politisk argumentation (som grupperna vanligen 
ägnade sig åt) till att formulera sig i termer av forskningsfrågor. 

Karin Fröding, Ingemar Elander och Charlie Eriksson (2015) har studerat 
deltagarinvolvering i forskning kring utsatta bostadsområden, och menar 
att involvering i forskningsprocesserna är extra viktiga i de kontexter där 
deltagandet i samhälleliga processer generellt sett är lågt. Detta både för att 
möjliggöra att dessa gruppers röst faktiskt hörs och för att skapa förändring 
i de aktuella områdena. Författarna lyfter fram fyra viktiga aspekter för att 
den här typen av forskningsprojekt ska fungera: (1) Att acceptera att graden 
av involvering varierar i olika delar av forskningsprocessen och mellan olika 
individer, (2) att öppet diskutera vilka förväntningar och förutsättningar som 
föreligger inom projektet, (3) att vara öppen med de maktförhållande som 
föreligger, och (4) att räkna med och tillåta att arbetet blir mer tidskrävande 
än i ett konventionellt forskningsprojekt.

Svensson och Hansson (2006) har undersökt en studie där 20 tidigare 
patienter och anhöriga inom psykiatrin involverades som intervjuare i 
ett forskningsprojekt. Studien var uppdelad i en konventionell enkät som 
genomfördes med 227 nuvarande psykiatripatienter, och en intervjustudie 
där tidigare patienter och anhöriga intervjuade samma 227 individer. Medan 
enkäter påvisade en hög grad av nöjdhet med den psykiatriska vården, 
påvisade intervjuerna en större grad av missnöje med samma vård. Detta 
indikerar att hur man frågar och vem som frågar spelar roll för resultatet i en 
studie, och att den höga grad av nöjdhet som ofta rapporteras i studier kring 
psykiatrisk vård delvis kan vara ett utslag av att undersökningarna utformas 
utifrån ett verksamhetsperspektiv ( jfr. Elbeck och Fecteau 1990; Polowczyk 
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m.fl. 1993). Svensson och Hanssons studie visar också att de 20 personer som 
involverades som intervjuare uppfattade detta positivt utifrån känslan av att 
de kunde bidra och göra skillnad. De upplevde även att deras egen erfarenhet 
av psykiatrisk vård underlättade för de intervjuade att dela med sig av sina 
upplevelser och åsikter. Ett par av deltagarna avbröt dock sin medverkan då 
de upplevde uppgiften som allt för påfrestande. Bengtsson-Tops och Svensson 
(2010) har gjort en uppföljande studie som i sin tur undersökte hur de indi-
vider som blev intervjuade upplevde att bli intervjuade av tidigare patienter 
istället för professionella forskare. Intervjusituationen uppfattades i regel som 
positiv och kamratlig, men det kunde även skapa osäkerhet att bli intervjuad 
av en person som inte var professionell forskare. Bengtsson-Tops och Svensson 
framhåller därför vikten av att deltagare som genomför intervjuer får tillbörlig 
utbildning i intervjumetod och etik, så att de kan genomföra intervjuer på ett 
säkert sätt. 

Forskning om etableringsuppdraget och  
Arbetsförmedlingens etableringsinsatser5

Nedan ges en genomgång av svensk forskning kring Etableringsuppdraget 
och Arbetsförmedlingens arbete med integrations- och etableringsinsatser 
som riktar sig mot nyanlända invandrare. Speciellt intresse riktas mot forsk-
ning om yrkespraktik och subventionerade anställningar, eftersom det är den 
typen av insats det studerade projektet kan kategoriseras som. 

Pieter Bevelander m.fl. (2014) lyfter fram att integration har många 
dimensioner som förutom arbetsmarknad handlar om social integration, 
politisk integration, kommunikativ integration liksom integration på 
bostadsmarknaden. Sedan ansvaret för integrationsarbetet överfördes från 
kommunerna till Arbetsförmedlingen och formulerades i termer av ”etabler-
ing” har verksamheten dock primärt inriktats mot åtgärder kopplade till ar-
betsmarknadsintegration och kommunikativ integration (språkundervisning) 
(Larsson 2015; Andersson Joona m.fl. 2016). Det är en självförsörjande an-
ställning som är den övergripande målsättningen med etableringsuppdraget 
och en individ som lämnar uppdraget anses vara etablerad om denne har sys-
selsättning i form av arbete eller studier. Arbetsförmedlingens egen statistik 
visar att det är omkring 30 procent som efter de två åren i etableringsuppdra-
get nått denna målsättning, och det vanligaste är istället att individerna skrivs 
in i Arbetsförmedlingens ordinarie insatser för arbetssökande (Arbetsförm-
edlingen 2017b, 2017c). Arbetsförmedlingen (2017c) noterar även att det är 
stor skillnad mellan olika grupper av nyanlända. Cirka hälften av de inskrivna 
i etableringsuppdraget saknar utbildning som motsvarar gymnasienivå, och 
denna grupp har svårare att uppnå målet att nå arbete eller studier inom 

5 I denna del av kunskapsöversikten vill jag rikta ett tack till Oskar Sjöberg − masterstudent i statsveten-
skap och praktikant knuten till forskningsprojektet under våren 2017 − som varit till stor hjälp genom 
sin kartläggning av tillgänglig forskning.
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två år. Sedan Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för integrationsarbetet 
har det dock skett en mindre ökning (mellan fem och sju procentenheter) i 
sannolikheten att en nyanländ invandrare efter två år ska vara etablerad på 
arbetsmarknaden (Andersson Joona m.fl. 2016), å andra sidan är det nu färre 
som går ur etableringsuppdraget till studier (ibid.). Statskontoret (2012) 
bedömer det som ett misslyckande att inte fler nyanlända etablerat sig på 
arbetsmarknaden efter två år. Samtidigt har flera forskare framhållit att detta 
inte enbart ska förstås som ett misslyckande från Arbetsförmedlingens sida, 
utan även beror på exempelvis: strukturella orsaker kopplade till bostads- och 
arbetsmarknadens konstitution (Andersson Joona m.fl.  2016, 2017; Çelikak-
soy och Wadensjö 2017), de ekonomiska konjunkturerna (Edin och Åslund 
2001; Rooth och Åslund 2003) orealistiska förväntningar och missriktade 
politiska prioriteringar (Bevelander m.fl. 2014; Jönsson och Scaramuzzino 
2016; Tibajev 2016), brist på tid och resurser (Fackförbundet ST 2012; Riks-
revisionen 2014; Larsson 2015) liksom diskriminering (Carlsson och Rooth 
2007; Eriksson och Lagerström 2012; Bursell 2014; Arai m.fl. 2015). Till viss 
del har det upplevda ”misslyckandet” dock även hänvisats till Arbetsförm-
edlingens arbete och det har bland annat framhållits att det råder brist på 
adekvata insatser liksom att insatserna varit allt för strömlinjeformade och 
haft får låg grad av individanpassning (Riksrevisionen 2014, 2015). Insatser-
nas har framförallt varit dåligt anpassade för lågutbildade, unga och kvinnor 
(Qvist och Tovatt 2014; Ikonen 2015; MUCF 2016). Vad gäller insatsernas in-
nehåll har det lyfts fram att den starka tonvikt som lagts vid arbetsmarknads-
politiska åtgärder kan utgöra ett problem. Flera forskare menar att andra 
aspekter av integration bör få ökat utrymme i insatserna, för att därigenom i 
ett andra led uppnå arbetsmarknadsintegration (Bevelander mfl. 2014). Ann-
Marie Ikonen (2015) menar exempelvis att hälsofrågan bör ta mer plats inom 
integration- och etableringsinsatserna, då allvarlig psykisk och fysisk ohälsa 
försvårar för individerna att ta till sig de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 
Anders Jönsson och Roberto Scaramuzzino (2016) har också påvisat att ökad 
kontakt med majoritetssamhället och involvering i föreningsliv (d.v.s. social 
integration) förbättrar både språkinlärning och kulturell förståelse, liksom 
ger tillgång till ett utökat nätverk, vilket i sin tur i kan vara avgörande för att 
nå sysselsättning (se även Tibajev 2016). Således kan ”genvägen” att fokusera 
direkt på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i själva verket vara en omväg till 
arbetsmarknadsintegration. 

Arbetsförmedlingens insatser: praktikplatser  
och subventionerade anställningar
Det finns starka belägg för att god kunskap i svenska språket samt en utbild-
ningsnivå minst motsvarande gymnasieskola är två centrala faktorer för att 
som nyanländ invandrare komma in på arbetsmarknaden (Rooth och Åslund 
2006; Kennerberg och Åslund 2010; Bonfanti och Nordlund 2012; Hatlevoll 
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2015). Då endast runt hälften av de inskrivna i etableringsuppdraget har 
utbildning motsvarande gymnasienivå har vikten av ett utökat arbete med 
kompletterande utbildning lyfts fram (Lind och Mellander 2016; Arbets-
förmedlingen 2017b). Generella skillnader i utbildningsnivåer mellan infödda 
svenskar och invandrare riskerar att skapa en tudelad arbetsmarknad liksom 
bestående svårigheter för invandrare att delta på arbetsmarknaden (Hatlevoll 
2015). Katarina Katz och Torun Österberg (2013) påvisar dock att utrikesfödda 
har sämre utbildningsavkastning än inrikesfödda med samma utbildning, 
och Pernilla Andersson Joona m.fl. (2014) påvisar att utrikesfödda oftare är 
överkvalificerade i förhållande till sina arbetsuppgifter. Detta motsäger dock 
inte det faktum att utbildning är centralt för att över huvud taget komma in 
på arbetsmarknaden. 

Inom etableringsuppdraget förekommer en mängd olika arbetsmarknads-
politiska program och arbetsförberedande insatser (se Arbetsförmedlingen 
2016) och den här översikten begränsas till insatserna yrkespraktik och 
subventionerande anställningar. Vad gäller praktikplatser som etabler-
ingsinsats är kunskapsbasen inte jättestor, men ett par studier har gjorts. 
Liljeberg m.fl. (2013) har i en omfattande studie undersökt hur individers 
arbetsmarknadsetablering påverkas av att ha deltagit i praktik respektive ar-
betsmarknadsutbildning (en kort fokuserad yrkesutbildning). Det visar sig att 
deltagande i arbetsmarknadsutbildningar inte förkortar tiden till etablering 
på arbetsmarknaden, men däremot påverkar det den framtida lönenivån posi-
tivt liksom ökar sannolikheten att bli självförsörjande. Deltagande i praktik 
förkortar däremot tiden i arbetslöshet med i genomsnitt sex procent (en min-
skning som forskarna bedömer som relativt marginell). Arbetsförmedlingen 
(2016) fastslår själva att det är relativt få individer i etableringsuppdraget som 
erbjuds yrkespraktik som insats. Detta menar man beror på att det finns för få 
tillgängliga praktikplatser och att ansvaret för att rekrytera praktikplatser är 
otydligt mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Ett bättre samarbete 
mellan Arbetsförmedling och kommuner skulle således kunna resultera i att 
fler praktikplatser erbjöds (Länsstyrelsen Västerbotten 2013). Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2016) fastställer i en rapport att ar-
betsuppgifterna på praktikplatserna många gånger innebär ensamarbete och 
är förlagd till arbetsplatser där svenska språket inte talas. Härmed begränsas 
möjligheterna att praktikplatserna ska förbättra individernas språknivå eller 
få kontaktytor och nätverk i majoritetssamhället, vilket skulle kunna förklara 
den relativt lilla effekt som Liljeberg m.fl. (2013) visat att praktikplatser har 
på arbetsmarknadsetablering. Elsie Franzén och Lennart Johansson (2004) 
har undersökt olika aktörers syn på praktikplatser och menar att det finns en 
brist på samsyn kring om praktikplatsens primära syfte är att lära sig svenska 
eller att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsgivarna i studien ser inte heller 
något av dessa syften som det centrala, utan för dem handlar det primärt 
om nyttoorientering och tillgång till kostnadsfri arbetskraft. Denna inställ-
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ning hos arbetsgivare kan försvåra för Arbetsförmedlingen att ställa krav på 
praktikplatserna och minska chanserna att insatsen når sitt egentliga syfte. 
Viktor Vesterbergs (2011) doktorsavhandling handlar om praktik som inte-
grationsinsats. Enligt Vesterberg kan praktik leda till arbetsmarknadsintegra-
tion, men samtidigt också till en ”underordnad inkludering”. Detta eftersom 
praktikplatser framförallt erbjuds inom en smal sektor på arbetsmarknaden 
där yrkena har låga kvalifikationskrav, låg anställningstrygghet liksom hög 
andel deltidstjänster och korttidsanställningar. Således menar Vesterberg 
att användningen av praktikplatser bidrar till att skapa en segregerad arbets-
marknad där nyanlända invandrare redan i ett tidigt skede leds in på en kar-
riär inom yrken med låg lön, låg status och ogynnsamma arbetsförhållanden.  

Den insats inom etableringsuppdraget som bedöms ha störst effekt på 
nyanländas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden är subventionerade 
anställningar (vilka innebär att individen under en begränsad period får an-
ställning hos en arbetsgivare samtidigt som staten ansvarar för hela eller delar 
av lönekostnaden). Det pågår dock en diskussion om hur positiva dessa ef-
fekter i själva verket är – detta eftersom subventionerade anställningar oftast 
förekommer inom lågkvalificerade yrkesfält som redan domineras av utrikes-
födda. Subventionerade anställningar för nyanlända på dessa fält riskerar 
då att tränga undan osubventionerade anställningar som innehas av andra 
utrikesfödda och skapa en ytterligare ökad konkurrens inom yrkesområden 
där konkurrensen redan är hög (Calmfors m.fl. 2002; Liljeberg m.fl. 2012). 
Dahlstedt och Hertzberg (2005) menar dessutom att lönesubventioner som 
specifikt riktas mot utrikesfödda riskerar att konstruera en bild av utrikesfödda 
som mindre produktiva och åtråvärda för arbetsgivaren eftersom dessa kan 
anställas billigare än en inrikesfödd person. På så sätt riskerar insatser som 
avser att möjliggöra arbetsmarknadsetablering istället att få motsatt effekt då 
arbetsgivare i ordinarien anställningsprocesser kan välja bort invandrare med 
utgångspunkt i bilden av dessa som sämre arbetskraft.
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Kapitel 5. Processteori: Vad innehåller 
projektet?
Nu har det blivit dags att återkomma till projektet I centrum av etableringen. 
I det här kapitlet beskrivs projektet närmare, och för att skapa en överskådlig 
bild av dess innehåll kommer en enklare processteori ritas upp.6 En process-
teori är ett sätt att visualisera strukturen och den interna logiken i ett projekt, 
och kan liknas vid en karta över projektets delar; utgångsläget, aktiviteter, 
verksamma mekanismer liksom målsättningar. ”Verksamma mekanismer” 
innebär en specificering av vad i projektet som är tänkt att leda till att målen 
uppnås. Eftersom projektet har två parallella syften kommer en processteori 
ritas upp för respektive syfte, vilka sedan sammanförs till en enhetlig pro-
cessteori. 

I projektet deltog tre personer som sedan tidigare var anställda på En-
heten för integration och etablering (Karin, Linnea och Cecilia) och fyra 
personer som rekryterades specifikt för att arbeta i projektet (Afwerki, Pascal, 
Wagaye och Malva). Projektet bedrevs under sex månader, men dessförinnan 
genomfördes arbete med att formulera projektplanen och rekrytera deltagare. 
Beskrivningarna i det här kapitlet bygger primärt på projektplanen, de in-
ledande intervjuerna med de tre projektledarna liksom mina observationer av 
projektet. De fyra projektdeltagarnas upplevelser av projektet utvecklas sedan 
i kapitel sex och sju.

I centrum av etableringen som kunskapsskapande
Det ena syftet med projektet (Syfte 1) handlade om att i samarbete med mål-
gruppen skapa kunskap om hur deltagare i etableringsuppdraget upplever 
Arbetsförmedlingens insatser. Den här delen av projektet var upplagd som en 
klassisk forskningsstudie och en processteori för den här delen av projektet 
kan visualiseras på följande sätt:

6 Begreppet processteori är hämtat från utvärderingsmodellen ”programteoretisk utvärdering”, som är ett 
specifikt sätt att mäta och följa upp ett projekts resultat (se Donaldson 2007). Det ska understrykas att den 
här studien inte har bedrivits som en programteoretisk utvärdering. Processteorin används här istället i en fri, 
modifierad tolkning som ett verktyg för att tydliggöra projektets innehåll. 
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Figur 1. Processteori över projektet som kunskapsutveckling

Utgångsläget och rekryteringen av projektdeltagare
Arbetsförmedlingen har under de senaste åren genomgått en ”förnyelse-
resa” för att utveckla en verksamhet som i större utsträckning motsvarar 
”kundernas” och samhällets förväntningar på myndigheten.7 I denna utveck-
lingsprocess har vikten av att arbeta med utgångspunkt i de arbetssökandes 
behov understrukits och projektet I centrum av etableringen bygger på idén 
om att det är viktigt för myndigheten att tillägna sig ett deltagarperspektiv 
på etableringsuppdraget. Drygt nio månader innan projektet startade började 
den projektansvariga (Karin) utforma projektplanen som låg till grund för 
projektet. Projektet utformades som en undersökning där deltagarperspek-
tivet på etableringsuppdraget skulle undersökas i samarbete mellan anställda 
och deltagare i uppdraget. 

7 Hämtat från Arbetsförmedlingens hemsida 2017-11-28: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-
Arbetsformedlingen/Verksamhet/Fornyelseresan.html
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När projektplanen godkänts av ledningsgruppen rekryterades deltagare 
till projektet. Tre anställda på Enheten för integration och etablering engag-
erades: Karin skulle finnas närvarande som övergripande projektansvarig, 
Linnea skulle fungera som operativ projektledare och Cecilia förväntades ta 
över projektet i dess slutskede då Linnea skulle gå på föräldraledighet. De 
fyra övriga medlemmarna i projektgruppen skulle rekryteras från etablerings-
uppdraget. I projektplaneringen fanns en förhoppning att kunna rekrytera 
personer med forskarkompetens. Tanken var också att de fyra skulle vara en 
man och en kvinna som pratade arabiska respektive tigrinja (detta är de två 
största språken bland nyanlända invandrare). Ett ytterligare kriterium var 
att de som rekryterades skulle uppvisa ett kritiskt och reflekterande förhåll-
ningssätt. I den inledande utlysningen ansökte 80 personer till projektet och av 
dessa rekryterades två av projektmedarbetarna. Efter fortsatta efterfrågningar 
rekryterades ytterligare två personer, varav en inte hade deltagit i etablering-
suppdraget. Denna person hade dock erfarenhet av att invandra till Sverige 
och av kontakt med Arbetsförmedlingen. Då personen i övrigt framstod som 
lämplig frångicks därför kriteriet om deltagande i etableringsuppdraget. De 
övriga tre var däremot inskrivna i etableringsuppdraget. Samtliga fyra hade 
högskoleutbildning, men ingen hade genomgått forskarutbildning. Däremot 
uppfylldes målsättningen att rekrytera en man och en kvinna som pratade 
respektive språk. Samtliga rekryterade individer hade även så pass goda 
svenskkunskaper att det blev möjligt att använda svenska som arbetsspråk i 
projektet.

Förberedelser
Redan Innan projektet startade fanns en övergripande struktur klarlagd för 
arbetet med undersökningen: två månade till förberedelser, ca två månader 
till datainsamling och cirka två månader till att sammanställa resultatet. De 
exakta tidsramarna var dock inte helt klarlagda. Det var även fastslaget att 
någon typ av intervjustudie skulle genomföras och att intervjupersonerna 
skulle rekryteras via lokala arbetsförmedlingskontor. Medvetet var dock 
projektet inte vidare specifikt formulerat på förhand, eftersom en grundtanke 
var att detaljerna skulle formuleras i förberedelsefasen i samarbete med de 
nyrekryterade projektmedarbetarna. Det fanns även en tanke om att de lokala 
arbetsförmedlingskontor där intervjupersonerna rekryterades skulle dras in i 
planeringen.

I förberedelsefasen fick de nyrekryterade projektmedarbetarna möjlighet 
att tillägna sig relevant kunskap för att genomföra projektet. Genom ett flertal 
interna webbutbildningar, liksom genom att träffa anställda på Enheten för 
integration och etablering och andra avdelningar på huvudkontoret, fick pro-
jektmedarbetarna en bred kunskap om Arbetsförmedlingen i allmänhet och 
etableringsuppdraget i synnerhet. Förberedelsefasen innehöll även utbildning 
i metodfrågor där projektmedarbetarna bland annat gick en tvådagarsutbild-
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ning i ”servicedesign” som genomfördes av en extern designbyrå. Utöver detta 
bidrog den projektansvariga (som själv var utbildad forskare) med kunskap 
om intervjumetodik, forskningsetik och möjliga former för studiedesign. I 
förberedelsefasens slutskede förberedde projektgruppen materialinsamlingen 
genom att bestämma vilka lokalkontor som skulle ingå i studien och kontakta 
dessa för att rekrytera intervjupersoner. För detta syfte formulerade projekt-
medarbetarna en lista med urvalskriterier liksom ett informationsbrev till de 
deltagare som skulle tillfrågas.

Datainsamling
Datainsamlingsfasen var tänkt att pågå i cirka två månader, men förkorta-
des eftersom man under arbetets gång insåg att det skulle behövas mer tid 
i projektets slutskede. Den här fasen innebar primärt att de fyra projektm-
edarbetarna åkte ut till olika lokalkontor och genomförde intervjuer med in-
divider inskrivna i etableringsuppdraget. De genomförde enskilda intervjuer 
på hemspråket och sammanlagt genomfördes 46 intervjuer. För projekt-
medarbetarna innebar datainsamlingsfasen också att administrera resor och 
intervjutillfällen, liksom att parallellt med datainsamlingen transkriberade 
intervjuerna. Det fanns olika tankar kring transkriptionerna; en var att de 
bara skulle transkriberas på modersmålet, en annan att skulle transkriberas 
på modersmål och sedan översättas till svenska av en översättare. I realiteten 
blev det så att projektdeltagarna själva översatte transkriptionerna eller direkt- 
översatte till svenska i samband med att de skrev ut dem. Under den här fasen 
bidrog projektledarna framförallt med stöd kring praktiska frågor.  

Sammanställning
Sammanställningen var projektets avslutande fas och utgångspunkten var 
att de fyra projektmedarbetarna skulle få stort utrymme att själva tolka det 
empiriska materialet, liksom författa den skriftliga rapporteringen. Projekt-
ledarna skulle finnas med som ett stöd i arbetsprocessen. Ursprungligen 
fanns en tanke om att varje projektdeltagare skulle skriva en egen rapport 
utifrån sitt material på sitt modersmål, och att denna sedan skulle översättas 
till svenska av en professionell översättare. Därefter skulle Projektledaren 
Cecilia tillsammans med Karin skriva en övergripande slutrapport med en 
sammanställning av resultaten från dessa fyra rapporter liksom ett bokslut för 
projektet som helhet. Till slut blev det dock så att de fyra projektdeltagarna 
skrev en gemensam rapport där de gjorde en övergripande sammanställning 
av hela intervjumaterialet, och denna rapport skrevs direkt på svenska. Denna 
förändring gjorde att den slutrapport som var tänkt att författas av Cecilia 
och Karin avfärdades. Däremot blandades projektledarna istället in mer 
än planerat i arbetet med att skriva den rapport som projektmedarbetarna 
levererade; både för att hjälpa till med språket, för att redigera strukturen och 
för att få med delar av det som från början var tänkt att projektledarnas egen 
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slutrapport skulle innehålla. Medan de fyra projektdeltagarna kan ses som 
de huvudsakliga författarna till rapporten fungerade de två projektledarna 
som aktiva redaktörer och i viss mån medförfattare. För att den färdiga rap-
porten skulle hinna granskas och presenteras innan projektets slut levererade 
projektmedarbetarna sitt sista utkast ett par veckor innan projekttidens slut.
 
Mål
Den kortsiktiga och mest konkreta målsättningen kopplad till syfte 1 var att 
generera kunskap om hur deltagare i etableringsuppdraget upplevde sin eta-
bleringsprocess, liksom att denna kunskap skulle avrapporteras i en skriftlig 
produkt med ett tydligt deltagarperspektiv. Den rapport som skrevs skiljer sig 
också i vissa avseenden från övrig kunskapsutveckling kring deltagarupplevel-
ser inom Arbetsförmedlingen, mycket just genom att deltagarperspektivet är 
mer utvecklat och renodlat. Således kan man säga att en av projektets huvud-
sakliga målsättningar uppnåddes. När projektet inleddes fanns även tydligt 
formulerade målsättningar att den kunskap som skapats skulle spridas både 
externt och internt, liksom att den skulle användas aktivt i Arbetsförmedlin-
gens fortsatta verksamhetsutveckling. Uppföljande intervjuer sex månader 
efter projektets slut gör gällande att rapporten har kommit till användning i 
det fortsatta interna arbetet med att förbättra etableringsuppdraget. Däremot 
hade rapporten inte trycks, och spridningen var avgränsad till de avdelningar 
på huvudkontoret som arbetar med verksamhetsutveckling av etablerings-
uppdraget. Ingen extern spridning hade förekommit. Det fanns dock planer 
på att trycka och sprida rapporten inom en snar framtid. Frågan om kunskap-
ens användning återkommer i nästa kapitel.

Mekanismer och sammanfattande kommentar 
Angående processteorin för den del av projektet som hade kunskapsutveck-
ling som syfte kan generellt sägas att det fanns en tydlig övergripande pro-
cessteori utarbetad: det fanns en klar plan för vad som skulle uppnås, liksom 
för de stora dragen i hur detta skulle genomföras. Det fanns också en tydligt 
definierad mekanism för hur målet med att skapa ett deltagarperspektiv i 
kunskapsproduktionen skulle uppnås, nämligen att involvera deltagare från 
etableringsuppdraget i kunskapsproduktionen och medge dessa hög grad av 
kontroll över arbetet. På detaljnivå var programteorin däremot inte speciellt 
utvecklad och exakt hur studien skulle genomföras, med vilka metoder och 
utifrån vilka frågeställningar, hade medvetet lämnats öppet just för att möjlig-
göra involvering av projektmedarbetarna. Att planeringen hölls öppen kan 
således i sig ses som en mekanism i projektet, eftersom detta gjordes medvetet 
för att möjliggöra ett långtgående deltagarperspektiv. Denna strategi för att 
arbeta med kunskapsutveckling i samarbete mellan myndighet och målgrupp 
analyseras i detalj i kapitel sex. 
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I centrum av etableringen som etableringsinsats
Det andra syftet med projektet var att det skulle fungera som en etabler-
ingsinsats för de fyra projektmedarbetarna, vilket innebar målsättningen 
att individerna efter projektet skulle ha lättare att få anställning inom yrken 
motsvarande deras kompetens- och utbildningsnivå. Processteorin för denna 
del av projektet kan visualiseras såhär:

Figur 2. Processteori över projektet som etableringsinsats
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2014). Att högutbildade personer anställs inom okvalificerade yrken leder 
till så kallade utträngningseffekter, vilket innebär att individer med lägre 

• Individer med hög utbildning har svårt att komma in  
på adekvat arbetsmarknad
• Regeringsuppdrag: Praktik i staten

Praktiktid
• Lära känna arbetsplatsen
• Bredvidgång
• Auskultering

Anställning
• Genomföra arbetsuppgifter inom 
projektet
• Genomföra andra arbetsuppgifter
• Auskultering

• Formell arbetslivserfarenhet 
• Professionell kompetens
• Språkutveckling
• Förståelse för myndigheter
• Nätverk

Kort sikt: 

Ökad möjlighet till kvalifice-
rad anställning i framtiden

Lång sikt: 

Anställning inom adekvat 
yrkesområde

Mål

Aktiviteter

Mekanismer

Utgångsläge



45

utbildningsnivå får svårare att konkurrera om dessa arbetstillfällen. Den 
här utvecklingen kan ses som ett utslag av det Vesterberg (2011) benämner 
som underordnande inkludering. Arbetsförmedlingen försöker angripa detta 
problem genom att matcha personerna i etableringsuppdraget med yrken som 
motsvarar deras kompetens, och en utgångspunkt för projektet I centrum av 
etableringen var att det skulle utgöra en kvalificerad åtgärd riktad specifikt 
till deltagare med hög kompetensnivå och formell utbildning. En anledning 
till att idén med projektet över huvud taget uppstod var också att regeringen 
gav i uppdrag till de statliga myndigheterna att de skulle ta emot praktikanter 
från etableringsuppdraget. Då många statliga myndigheter i första hand 
ägnar sig åt professionella administrativa arbetsuppgifter som kräver en viss 
utbildningsnivå och kompetens, innebar detta i praktiken att det skapades fler 
kvalificerade praktikplatser.

Praktiktiden
Hela projektet delades in i två delar, innehållande delvis olika typer av ak-
tiviteter. Under de två första månaderna av projektet var de nyrekryterade 
projektdeltagarna praktikanter. Under de kommande fyra månaderna 
anställdes de sedan med anställningsstöd. Speglat i projektets första syfte 
innebar detta att projektdeltagarna under förberedelsefasen var praktikanter, 
medan de under datainsamlingen och sammanställningen var anställda. I 
termer av etableringsinsats innehöll praktiktiden olika former av aktiviteter 
där deltagarna fick lära känna arbetsplatsen liksom myndigheten och dess 
arbete. Aktiviteterna överlappar alltså till stor del de aktiviteter som var en 
förberedelse inför att genomföra intervjustudien. Projektmedarbetarna fick 
gå olika utbildningar där de lärde sig om Arbetsförmedlingens arbete och 
uppdrag, liksom träffa och prata med kollegor på enheten som beskrev sina 
arbetsuppgifter. Praktiken innehöll även några moment som mer renodlat 
syftade mot arbetsmarknadsetablering. De fick träffa personer från andra 
avdelningar på huvudkontoret och besöka dessa på deras arbetsplatser, för att 
därigenom få en bredare förståelse för vad det kan innebära att arbeta på en 
statlig myndighet. Både under praktiktiden och tiden som anställda var även 
tanken att projektmedarbetarna skulle auskultera på andra avdelningar på 
huvudkontoret. Detta realiserades dock bara i begränsad utsträckning. 

Anställningen
Under projektets fyra sista månader anställdes projektmedarbetarna. Detta av 
flera anledningar. En anledning direkt kopplad till etablering handlade om att 
det skulle se bättre ut i framtida tjänsteansökningar att kunna visa upp att de 
varit anställda och inte bara haft praktik. Andra aspekter var rent praktiska. 
För att kunna genomföra vissa arbetsuppgifter på arbetsplatsen, exempelvis 
beställa resor liksom få tillgång till vissa delar av intranätet och datasystemet, 
krävdes nämligen att man var anställd. Även ur etisk synvinkel ansågs det 
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adekvat med anställning, för att därigenom erkänna att individerna faktiskt 
genomförde ett kvalificerat arbete. Anställning garanterade dessutom en mer 
formell ställning i organisationen, viktig vid genomförandet av intervjustu-
dien. Ur etableringssynpunkt var det helt centrala syftet med anställnings-
tiden att projektmedarbetarna skulle få konkret arbetslivserfarenhet av att 
arbetat inom en myndighet, och primärt arbetade projektmedarbetarna med 
att genomföra undersökningen kopplad till projektets första syfte. Därutöver 
var det tänkt att de skulle involveras även i andra arbetsuppgifter, för att 
därigenom få ännu bredare erfarenhet av myndighetsarbete. Bland annat 
involverades de i att översätta texter och utforma informationsmaterial.

Mekanismer 
Mekanismerna i en processteori beskriver vad i projektets aktiviteter som är 
tänkt att leda till att målsättningarna uppnås. Avseende arbetsmarknadseta-
blering var detta inte speciellt utvecklat i projektplanen; troligen eftersom det 
upplevdes som så intuitivt självklart att deltagande i projektet skulle stödja 
deltagarna i att närma sig arbetsmarknaden. I de inledande intervjuerna med 
projektledarna lyftes däremot flera faktorer fram som svar på vad i projektet 
som skulle stödja etablering. Framförallt fem områden lyftes fram. Att projek-
tet skulle ge formell arbetslivserfarenhet framhölls som centralt för de framtida 
möjligheterna att få ett kvalificerat yrke, vilket helt enkelt innebär att kunna 
lägga till på sina CV att de haft en anställning på en kvalificerad arbetsplats i 
Sverige. Att projektet skulle bidra till ökad professionell kompetens innebar att 
projektmedarbetarna genom att delta i projektet förväntades utveckla sin per-
sonliga yrkeskompetens och tillägnar sig praktiska erfarenheter av att arbeta 
på myndighet. Språkutveckling lyftes också fram som en central aspekt av vad 
i projektet som skulle stödja deltagarna att närma sig arbetsmarknaden. Att 
goda språkkunskaper är viktigt för att få anställning har visat sig i flera studier 
(Rooth och Åslund 2006; Kennerberg och Åslund 2010; Bonfanti och Nord-
lund 2012) och tanken var att de fyra deltagarna genom att under ett halvår 
befinna sig på en arbetsplats där det talas relativt avancerad svenska skulle få 
en god möjlighet att höja sin språknivå. Ökad förståelse för myndigheter som 
arbetsplats förväntades vara värdefull för projektmedarbetarnas framtida 
yrkesliv genom att ge deltagarna möjlighet att sätta sig in i hur arbetsdagarna 
kan se ut på en myndighet, vilka ledningsstrukturer liksom arbetsrutiner 
och arbetssätt som kännetecknar myndighetsarbete. Detta handlade också 
om att förstå den svenska myndighetsstrukturen. Avslutningsvis nämndes 
även ett utökat nätverk och kontakter som något projekt potentiellt kunde ge 
deltagarna. Dess fem övergripande mekanismer, liksom andra som inte var 
uttalade initialt, diskuteras vidare i kapitel sju.

Mål
Den kortsiktiga målsättningen var att de sammantagna erfarenheter som 
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projektet gav deltagarna skulle ge dem en förbättrad utgångspunkt på arbets-
marknaden och i sitt arbetssökande. Den långsiktiga målsättningen var att delt-
agarna skulle få en anställning. Det fanns inget uttalat mål eller löfte om fortsatt 
anställning på Arbetsförmedlingen, men implicit fanns en sådan förhoppning 
hos alla inblandade i projektet. Sex månader efter projektets slut var också alla 
fyra projektmedarbetare anställda på olika platser inom Arbetsförmedlingen, 
vilket indikerar en mycket god måluppfyllelse i denna del av projektet. 

Sammanfattande kommentar
Processteorin kopplad till projektet som etableringsinsats (syfte 2) var inte 
lika tydligt artikulerad som processteorin gällande det första syftet. Kring 
projektet som kunskapsutveckling fanns en övergripande plan som var tydligt 
formulerad redan initialt i projektet och det tycks därmed vara denna del av 
projektet som varit den centrala vid projektformuleringen. Att projektet sedan 
samtidigt skulle ge deltagarna olika typer av erfarenheter som skulle stödja 
deras arbetsmarknadsetablering tycks närmast ha setts som en självklarhet. 
Exakt hur detta skulle gå till, eller vad som skulle krävas av projektledarna 
och arbetsplatsen för att uppnå detta, framstod däremot inte som lika genom-
tänkt i projektets planering. Tankar och strategier kring detta var istället 
något som uppstod och utvecklades under projektets gång. Efter projektets 
genomförande visade det sig också att projektet innehållit flera centrala me-
kanismer som stödde deltagarna i att närma sig arbetsmarknaden, som inte 
hade formulerats inledningsvis. Detta diskuteras närmare i kapitel sju.

I centrum av etableringen som enhetligt projekt
Ovan har processteorin kring varje syfte i projektet beskrivits. Dessa två delar 
var i praktiken sammanflätade, vilket var en av grundtankarna med projektet. 
Utifrån sina dubbla syften och målsättningar kan I centrum av etableringen 
ses som ett relativt komplext projekt − man kan nästan säga att två projekt 
drivits inom ramen för ett, där två parallella arbetsprocesser hela tiden ägt 
rum. Samtidigt som detta i vissa avseenden innebar ett mer intensivt arbete 
än ett konventionellt projekt, fanns det uppenbara vinster med att integrera 
de två ambitionerna i ett och samma projekt. I termer av kunskapsutveckling 
har ansatsen att knyta deltagare från etableringsuppdraget till projektet 
möjliggjort att en i vissa avseenden unik kunskap framställdes. Och i termer 
av etableringsinsats har det faktum att deltagarna fått arbeta med ett ”skarpt” 
kunskapsutvecklingsprojekt varit avgörande för deras upplevelse av att pro-
jektet varit meningsfullt och utvecklande.

Tonvikten i projektet har legat på kunskapsutvecklingen. Denna aspekt av 
projektet var den framträdande både i projektplanen och projektets genom-
förande. Det var också på denna punkt som projektet hade en mer tydligt på 
förhand formulerad processteori och mest tydligt definierade arbetsuppgifter 
för samtliga aktörer. Att projektet dessutom skulle bidra till etablering för 
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projektmedarbetarna sågs på förhand snarast som en självklar bieffekt av 
kunskapsutvecklingsprojektet. Vad som skulle krävas av projektledarna för 
att tillgodose projektets etablerande dimensioner var också jämförelsevis dif-
fust formulerat inledningsvis, och kom snarare att visa sig efter hand under 
projektets gång. Trots att projektet framförallt var formulerat som en process 
av kunskapsutveckling i samarbete, visade sig projektet ändå bli mycket 
verksamt också som etableringsinsats. Den sammantagna processteorin för 
projektet kan visualiseras såhär:

Figur 3. Processteori över projektet I centrum av etableringen (det gråmarkerade 
området innefattar aktiviteter)
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Kapitel 6. Att skapa kunskap tillsammans
I de kommande två kapitlen kommer projektet I centrum av etableringen 
analyseras närmare med avseende på dess två olika syften, och först kommer 
projektet analyseras i termer av gemensamt kunskapsskapande. Analysen 
utgår här från följande tre frågeställningar:

• Vilka utmärkande drag kännetecknar arbetsprocessen då kunskap utvecklas  
i samarbete mellan en myndighet och dess målgrupp?

• Vad skiljer kunskapsutveckling i samarbete med målgruppen från annan 
kunskapsutveckling, och på vilket sätt blir deltagarna en resurs?

• Vilka svårigheter respektive möjligheter i kunskapsutvecklingen kan 
identifieras?

Olika sätt att undersöka deltagarperspektiv
På senare år har Arbetsförmedlingen byggt upp en struktur för att arbeta med 
det som kallas ”kunddriven verksamhetsutveckling”. På huvudkontoret finns 
en avdelning som arbetar enbart med detta och på lokala arbetsförmedlings-
kontor runt om i landet genomförs olika initiativ för att inhämta de arbetssö-
kandes perspektiv och anpassa verksamheten därefter. Mycket av arbetet ut-
går från en metodik som kallas för ”servicedesign”. Servicedesignkonceptet är 
inriktat på förändring, och metoden kan ses som ett strukturerat sätt att arbeta 
med verksamhetsutveckling utifrån ett kundperspektiv. Genom intervjuer 
med arbetssökanden konstrueras en fiktiv ”kundresa” där förbättringspunkter 
identifieras. ”Kunder” är för arbetsförmedlingen primärt arbetssökande, men 
även arbetsgivare ses som en kundgrupp Arbetsförmedlingen arbetar aktivt 
gentemot. 

När det gäller etableringsuppdraget var projektet I centrum av etableringen 
bara ett av flera initiativ för att inhämta kunskap om hur deltagare uppfattar 
verksamheten. Både på lokala arbetsförmedlingskontor och på huvudkontoret 
har ett flertal undersökningar som utgått från servicedesignmetoden genom-
förts. Det görs även återkommande ”sökandeundersökningar” med deltagare 
i etableringen, som genom webbenkäter och kompletterande brevenkäter syf-
tar till att utvärdera verksamheten. Projektet I centrum av etableringen hade 
dock en förhoppning om att skapa ett mer djupgående deltagarperspektiv. 
Såhär beskriver en av projektledarna ambitionerna i arbetet:

Jag skulle säga att grundtanken med det här projektet är att få 
ett deltagarperspektiv på lite nytt sätt. Vi har andra sätt att få in 
deltagarperspektiv, men då är det oftast, då är det vi som ställer 
frågorna. Men, det som blir speciellt med det här projektet är att 
det också är deltagare som får vara med och utforma frågor vi ska 
ställa, och naturligtvis utföra intervjuerna. Så det är väl det som 
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är speciellt, att det blir ett väldigt starkt fokus på deltagarperspek-
tivet /…/ och det är nog första gången vi har med deltagare som 
får vara med att forma vår undersökning. Så att det inte bara är 
vårt perspektiv. (Individuell intervju, 2016-09-26)

Framförallt två aspekter skiljde projektet från tidigare initiativ för att in-
hämta kunskap om deltagarnas åsikter. För det första genom att deltagare i 
etableringen själva skulle involveras i alla led av kunskapsutvecklingen. Inom 
övriga projekt har deltagare involverats primärt som respondenter, medan 
själva undersökningen har genomförts av professionella anställda på Arbets-
förmedlingen. För det andra skilde sig ansatsen åt genom att undersökningen 
följde en mer akademisk kvalitativ forskningsmetodik, snarare än en service-
design- eller utvärderingslogik. 

Servicedesign och sökandeundersökningar
Inom projektet I centrum av etableringen genomfördes semistrukturerade 
individuella intervjuer som spelades in och transkriberades för att samman-
ställas till ett empiriskt material. Materialet tematiserades, analyserades och 
sammanställdes sedan till en rapport. Detta tillvägagångssätt skiljde sig från 
servicedesignmetodiken på flera punkter. I servicedesignkonceptet spelas 
intervjuerna inte in och genom flera omgångar (loopar) av intervjuer med 
olika deltagare är ambitionen att destillera fram förbättringsområden och 
ge förslag på hur förbättringar kan genomföras. Slutprodukten i en service-
designundersökning är inte en rapport utan en visualisering av en ”kundresa” 
där nyckelpunkter för förändring identifieras. Servicedesignmetodiken är 
alltså ett koncept renodlat för verksamhetsutveckling. Projektet I centrum av 
etableringen hade däremot som ambition att på ett mer djupgående sätt förstå 
deltagarnas upplevelser, och här var produktionen av ny kunskap det primära 
målet. Tanken var att denna kunskapsutveckling skulle ge en förståelse för 
nyanländas perspektiv som i nästa led skulle ligga till grund för strategiska 
beslut kring utveckling av etableringsuppdraget. Projektets kunskapsutveck-
ling skiljde sig även från servicedesignkonceptet genom att slutprodukten var 
anpassad för att spridas till en vidare läskrets. 

När det gäller sökandeundersökningen kan den ses som en mer kvantitativ 
ansats för att utvärdera etableringsinsatserna. Sökandeundersökningarnas 
fördel är att de (i idealfallet) når en större grupp individer och därmed skapar 
en mer generell bild av deltagarnas syn på insatserna. Medan sökandeun-
dersökningen ger en bredare bild och identifierar centrala problemområden, 
var förhoppningen i projektet I centrum av etableringen att skapa en mer 
djupgående förståelse kring varför vissa områden är problematiska. Det bör 
framhållas att de olika sätten att undersöka deltagares perspektiv har sina 
fördelar och begränsningar. I detta stycke har jag redogjort för vad som skiljer 
angreppssätten åt, men det betyder inte att de olika strategierna utesluter var-
andra. Det finns heller inget som säger att deltagarinvolvering inte skulle vara 
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möjligt också inom de andra former för att undersöka deltagares upplevelser 
som förekommer.

Kunskapsutveckling i samarbete med målgruppen:  
varför arbeta tillsammans?
Projektet I centrum av etableringen utgick från tanken att det kan tillföra 
myndigheten något att kunskap skapas inte bara om målgruppens upplevel-
ser, utan att denna kunskap också skapas tillsammans med personer som har 
erfarenhet av insatserna. Projektledarna framhöll att deltagarna bidrog med 
en unik kompetens i projektet. Den formella kompetens som deltagarna bär 
med sig nämndes i dessa diskussioner, där deras högskoleutbildning förvän-
tades borga för en mer allmän kompetens att bedriva arbetet i projektet. Även 
om den var viktig, var det dock inte deltagarnas formella kompetens som 
var den mest fundamentala anledningen till att de rekryteras till projektet. 
De tre som drev projektet från Arbetsförmedlingens sida hade ju redan hög 
formell kompetens (masterutbildning respektive forskarutbildning) och kan 
dessutom ses som specialister på organiseringen av etableringsuppdraget. 
Den avgörande unika kompetens som deltagarna förväntades bidrar med var 
istället (1) språkkunskap och (2) egna erfarenheter av invandring och att ha 
deltagit i Arbetsförmedlingens insatser.

Projektmedarbetarnas Språkkunskap uppfattades som en central styrka i 
genomförandet av studien. Grundtanken var att det finns svårigheter kopplade 
till att genomföra intervjuer med tolk eller på ett språk som inte behärskas 
till fullo av båda parter. Även om det mycket väl är möjligt att genomföra in-
tervjuer där parterna inte har samma modersmål (se Qvist och Tovatt 2014) så 
framhölls det som en betydande fördel att intervjuerna kunde genomföras på 
modersmålet. En obehindrad kommunikation i intervjusituationen förvänta-
des skapa ett rikare material och möjlighet att nå insikter som skulle gått en 
svenskspråkig forskare förbi. Den andra aspekt som ansågs unik i vad delta-
garna tillförde projektet var deras egenupplevda erfarenheter. Tanken här var 
att deltagarna, utifrån sina erfarenheter, hade en exklusiv insikt i vilka frågor 
som är relevanta att fokusera på under intervjuerna. Således uppfattades det 
som viktigt att låta projektmedarbetarna vara drivande i att formulera teman 
och frågor till intervjuerna, och att projektledarna inte skulle vara styrande 
i detta avseende. Såhär berättade en av projektledarna om utformandet av 
forskningsfrågor till studien:

…både jag och [den andra projektledaren] kom fram till att den 
här workshopen som dom ska ha idag [kring att formulera teman 
för undersökningen], det ska dom få göra själva.  Tanken var först 
att det skulle vara en annan avdelning här på Arbetsförmedlingen 
som skulle hjälpa till i det här. Men alla hade ju så mycket egna 
idéer, både vi [projektledarna] och den här avdelningen ifråga. 
Så till slut kände vi att det är ju inte vi som står i centrum, utan 
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det är dom här personerna /…/ så det fanns ingen anledning att 
vi på något sätt ska övervaka och lägga in våra värderingar el-
ler vår förförståelse. Dom har ju deltagit i etableringsuppdraget 
själva, så dom kan tänka ut vilka frågor som var viktiga för dom.  
(Individuell intervju, 2016-11-07)

Liknande tankegångar fanns gällande analysen, där projektledarna också fram-
höll vikten av att deltagarna får frihet att själva tolka och strukturera materialet, 
detta för att säkerställa att inte organisationsperspektivet ”tar över”. Även i själva 
intervjusituationen var förhoppningen att den egenupplevda erfarenheten (som 
projektmedarbetarna och intervjupersonerna förväntades dela) skulle vara en 
framgångsfaktor. Såhär fortsatte projektledaren resonemanget: 

vi har ju väldigt bra insikter redan från intervjuer som arbets-
förmedlingar har gjort med deltagare, så vi vet vad [problemen 
är] om man säger så, men inte varför. Och jag hoppas att dom 
här personerna kan hjälpa till med varför. /…/ Hur dom ställer 
frågan och vad dom får för respons tror jag kan påverka. För jag 
tror det är svårt för oss [som arbetsförmedlare], om vi bara skulle 
ställa frågan så: ”varför får du färre insatser än din man” tillexem-
pel. Jag tror att det är enklare om det är en person med liknande 
erfarenheter som kan ställa frågan på ett annat sätt och mer lik-
som prata runt, men ändå få ut det viktiga. (Individuell intervju, 
2016-11-07)

Som exempelvis Coupland m.fl. (2005) påvisar kan delade erfarenheter 
mycket väl utgöra en grund för samförstånd i intervjusituationen som bidrar 
till ett mer nyansrikt och djuplodande empiriskt material. Utöver möjligheten 
till obehindrad kommunikation och delade erfarenheter förväntades projekt-
medarbetarna också bidra genom att (i jämförelse med en reguljär myndighet-
sperson) skapa en tryggare intervjusituation där intervjupersonerna vågar ut-
trycka vad de verkligen tycker och känner. Även i detta avseende förväntades 
deltagarna utifrån sin erfarenhetsmässiga närhet till intervjupersonerna öka 
sannolikheten för att få fram mer djuplodade och personliga berättelser ( jfr. 
Svensson och Hansson 2006). Sammantaget sammanföll de metodologiska 
tankegångarna i projektet i stor utsträckning med den tidigare forskningen, 
där just tillskottet av ”erfarenhetsbaserade kunskap” har framhållits som den 
centrala fördelen med deltagarinvolvering i kunskapsutveckling (se Telford 
och Faulkner 2004; Beresford 2013).

Deltagarnas syn på vad de tillför projektet
De fyra projektmedarbetarna hade liknande tankar som projektledarna kring 
vad de kunde tillföra projektet, där de lyfte fram möjligheten att intervjua på 
modersmålet liksom erfarenheter av att vara nyanländ till Sverige och ta del 
av Arbetsförmedlingens insatser. Så här säger en av deltagarna om vad hon 
kan tillföra projektet:
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Jag har haft kontakt med Arbetsförmedlingen, jag vet hur det är 
att ha missinformation att inte få den riktiga vägledningen när 
man är ny i Sverige, jag vet hur det känns. Och jag har många 
kompisar som har kommit som flyktingar. Så [jag kan bidra] 
känslomässigt, [genom] att jag kan vara där, känna deras smärta 
även om jag inte varit med. (Individuell intervju, 2016-09-26)

Och en annan:

Vi kan göra skillnad tillsammans. Jag går [också] i etablering-
sprogrammet, så jag känner vad dom andra människor också 
[känner] som är i etableringsplan, så därför är det viktigt att jag 
jobbar i det här projektet. (Individuell intervju, 2016-09-26)

Med utgångspunkt i den egenupplevda erfarenheten understryks förståelsen 
för de intervjuade och deras situation som betydelsefull. Detta upplevdes 
framförallt som en fördel i intervjusituationen. Logiken bygger på att projekt-
medarbetarnas förståelse för intervjupersonerna skulle underlätta för dem att 
ställa de rätta frågorna. Vidare förväntades det faktum att intervjupersonerna 
och projektmedarbetarna delade vissa erfarenheter (av migration, att in-
vandra till Sverige liksom deltagande i Arbetsförmedlingens insatser) skapa 
förtroende i intervjusituationen.

Deltagarnas formella kompetens
Även om projektmedarbetarnas formella kompetens och yrkeserfarenhet 
nämndes av projektledarna som viktig, var det deras språkkunskap och 
egenupplevda erfarenheter som lyftes fram som deras primära bidrag 
till projektet. Det var också bara en av projektmedarbetarna som fram-
höll sin formella och praktiska kompetens som en central aspekt av vad 
hen tillförde projektet. Även de andra projektmedarbetarnas nämnde 
formella kompetenser, men detta var sekundärt i deras beskrivningar 
av vad de uppfattade sig bidra med. Den mest uppenbara anledningen 
till att de formella kompetenserna underordnades är att hela pro-
jektet var uppbyggt kring tanken att deltagarinvolvering i kunskaps- 
utveckling tillför ett unikt perspektiv just utifrån den egna erfarenheten. Det 
var helt enkelt inte primärt på grund av sin formella kompetens som delta-
garna rekryterades till projektet. En annan anledning till att deltagarnas 
formella kompetens inte lyftes fram i större utsträckning kan vara att deras 
utbildningsnivå (även om den var hög) inte motsvarade den ursprungliga 
tanke som fanns i projektplaneringen om att projektmedarbetarna skulle 
vara disputerade forskare. Även om denna ambition visade sig omöjlig att 
uppnå, framhöll projektledarna att de var mycket nöjda med att ha hittat fyra 
bra personer som de trodde skulle kunna passa för projektet. Det faktum att 
den avsedda utbildningsnivån inte uppnåddes kan dock ha bidragit till en 
ökad betoning på de rekryterade deltagarnas erfarenhetsbaserade kunskap.
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Erfarenheter från andra projekt
Inom ramen för studien har tre personer intervjuats som arbetat med andra 
former för att inhämta deltagares upplevelser av etableringsuppdraget. Dessa 
personers erfarenheter kan sättas i relation till projektet I centrum av etabler-
ingen, där den mest iögonfallande skillnaden i angreppssätt kan sägas vara 
att deltagare från etableringsuppdraget involverades i kunskapsutvecklingen.

En föreställning som fanns i projektet var att det kunde vara svårt att få 
deltagare att berätta vad de verkligen tycker om etableringsuppdraget. In-
tervjupersonernas eventuella negativa upplevelser av förtryckande myndighet 
i hemlandet, liksom det faktum att de befinner sig i en beroendeställning 
till Arbetsförmedlingen ansågs kunna skapa osäkerhet eller rädsla för vad 
det skulle innebära för dem själva om de gav kritiska synpunkter ( jfr Tovatt 
2013, s 13–15). Det förmodades därför vara en fördel om personer med egen 
erfarenhet av migration och deltagande i etableringsuppdraget genomförde 
intervjuerna, då det kunde öka sannolikheten att få uppriktiga svar – en aspekt 
som även lyfts fram i tidigare forskning (Svensson och Hansson 2006; Szmuk-
ler m.fl. 2011). Erfarenheter från de andra projekten på Arbetsförmedlingen 
gjorde dock gällande att detta problem inte varit speciellt framträdande. Så 
här berättar en projektledare i ett annat projekt om intervjusituationen:

I och med att vi kommer från Arbetsförmedlingen så var vi lite 
rädda för att dom [de intervjuade] skulle vara rädda för vad dom 
kunde säga [till oss]. /…/ [Men] jag tycker att det funkade väldigt 
bra, vi var ju väldigt noga är vi introducerade oss, att säga att du 
är helt anonym, att jag inte kan påverka din handlingsplan och 
jag kommer inte använda det du säger gentemot din handläggare, 
ditt namn kommer inte stå med på nått sätt och så. Så jag upplev-
de nog att, när vi la ner lite tid på att prata om det så upplevde jag 
faktiskt att alla var väldigt öppna. Det syns ju verkligen i svaren. 
(Individuell intervju, 2017-01-16)

Resultaten av de andra studier som gjorts uppvisar mycket riktigt relativt 
omfattande kritik gentemot Arbetsförmedlingen,8 och det tycks således inte 
vara något större problem att få deltagare i uppdraget att berätta ”vad de verk-
ligen tycker”. Erfarenheterna visar snarare att de nyanlända som intervjuas 
var glada att någon myndighetsperson (för en gångs skull) lyssnade på dem, 
och därför gärna berättade om sin situation. Projektmedarbetarna i projektet 
I centrum av etableringen kan däremot ha haft en fördel genom att lättare 
kunna upprätta det förtroende som är viktigt för att nå sådana utsagor, med-
ans de anställda i andra projekt har fått ägna mer tid till att upprätta detta 
förtroendet ( jfr. Tovatt 2013). Projektet I centrum av etableringen tycks också 
ha haft en annan central fördel i intervjusituationen – nämligen möjligheten 
att få ut ett mer fylligt empiriskt material. Även om man från andra projekt 

8 Resultatet av dessa studier finns inte sammanställda i regelrätta publikationer, varför de inte refereras med lit-
teraturhänvisning. Resultaten finns primärt tillgängliga inom Arbetsförmedlingen i form powerpointbilder.
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framhåller att det absolut varit möjligt att genomföra intervjuer så uppmärk-
sammade svårigheterna som språkbarriären inneburit:

Det var svårt att få till det med tolkar, det har varit jätteutmanande 
/…/ Det var därför jag också tänkte, när dom [i projektet I cen-
trum av etableringen] intervjuar, att bara ha en dialog direkt, för 
det är jätteproblem med tolk, tolk skapar en sån distans. /…/ di-
alogen flyter ju [när båda talar samma språk], det blir inte det här 
att man sitter och vänta in: var det det du menade? Och tolken går 
in och säger: jag tror att det är ett missförstånd här. (Individuell 
intervju, 2017-02-16)

Att inte tala samma språk tycks alltså kunna innebära (ibland avsevärda) hin-
der i intervjusituationen, som kan göra det svårt att nå den fulla potentialen 
vad gäller att nå ett rikt empiriskt material. Inom projektet I centrum av eta-
bleringen har (av självklara skäl) inga sådana problem rapporterats, och det 
framstår som en klar fördel att kunna genomföra intervjuerna på hemspråket. 

Att studien som helhet genomfördes av deltagare innebar även en skill-
nad i kunskapsproduktens karaktär jämfört med andra deltagarstudier på 
Arbetsförmedlingen. All kunskapsutveckling styrs av utförarens perspektiv, 
intressen och målsättningar (se Alvesson och Deetz 2000; Willig 2014) och 
de andra deltagarundersökningar jag tagit del av har haft ett mer tydligt 
organisationsperspektiv, vilket inneburit en inriktning på Arbetsförmedlin-
gens befintliga insatser (det organisationen ”ska” göra) liksom på specifika 
områden som organisationen upplevt behov av att utveckla. Här skiljde sig 
kunskapsprodukten som framkommit ur projektet genom att undersökningen 
inte avgränsats till befintliga insatser, utan istället ger en bredare bild av hur 
deltagare i etableringsuppdraget upplever sin situation och vad de uppfattar 
sig behöva.

Genomförandet: Balansen mellan deltagarkontroll  
och projektledning
I det här stycket kommer genomförandet av projektets kunskapsutveckling 
att analyseras, och varje fas i arbetet diskuteras. Kontrollen över arbetsproces-
serna visade sig var en central fråga i projektets genomförande, och kommer 
därför stå i fokus. Graden av deltagares involvering i forskningsprojekt 
kan teoretiskt delas in i ”konsultation”, ”samarbete” och ”deltagarkontroll”. 
Deltagarkontroll i dess renodlade bemärkelse innebär enligt flera defini-
tioner att deltagarna har full kontroll över projektets alla aspekter, inklusive 
initiativtagande, planering och budget (se Hanley m.fl. 2004; Sweeney m.fl. 
2009). Dessa kriterier förelåg inte i det aktuella projektet, varför I centrum 
av etableringen närmast kan förstås som kunskapsutveckling i samarbete. 
Inom ramen för detta samarbete präglades dock projektet av en strävan att ge 
projektmedarbetarna så mycket kontroll över arbetsprocessen som möjligt. Så 
här sa en av projektledarna:
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Från början var min tanke att dom [projektmedarbetarna] skulle 
göra fokusgrupper, men nu är det öppet, vad de själva vill /…/ 
Alltså även om det finns en plan så äger ju ändå dom utformnin-
gen, det är jätteviktigt, att det [utgår från det] dom kommer fram 
till, det är därför vi har erbjudit dem jobbet, för att det är dom som 
vet någonstans vad dom tycker funkar bäst. (Individuell intervju, 
2016-09-26)

Ambitionen att medge en hög grad av deltagarkontroll innebar alltså att 
projektledarna även var öppna för att modifiera projektets ursprungliga 
planering. Samtidigt förekom ofrånkomligen olika aspekter av styrning från 
projektledarnas sida, vilket framstått som helt nödvändig för projektets 
genomförande. Projektets långtgående ambition att ge deltagarna kontroll 
över processen innebar dock att fördelningen mellan projektledarnas och 
projektmedarbetarnas ansvar delvis var oklar. Samtidigt som en tydligare 
ansvarsfördelning i vissa avseenden kunnat underlätta projektets genom-
förande, ska den flytande ansvarsfördelningen inte enbart tolkas som ett 
misslyckande. Den kan också förstås som en del av projektets interna logik, 
där projektplanen var avsiktligt ospecificerad, för att därigenom möjliggöra 
för projektmedarbetarna att påverka och ta kontroll över arbetsprocessen. 
Med en sådan ingång är det svårt att på förhand avgöra exakt hur mycket 
ansvar projektmedarbetarna har möjlighet att ta över olika arbetsuppgifter. 
Ytterligare en anledning till att ansvarsfördelningen inte var helt tydlig be-
rodde sannolikt på att rollfördelningen mellan de tre projektledarna inte var 
klart definierad, liksom att den operativa projektledarrollen skiftade under 
projektet. Ett utmärkande drag som kännetecknat projektets genomförande 
var således balansgången mellan projektmedarbetarnas kontroll och projekt-
ledarnas styrning av arbetet.

Förberedelsefasen och planeringen av genomförandet
Alla projekt som drivs av en organisation i samarbete med externa parter 
kommer oundvikligen innebära att den aktör som är formell initiativtagare 
utöver en övergripande styrning över arbetet (Eriksson 2015). I det studerade 
projektet innebar den på förhand formulerade projektplanen ett initialt 
ramverk där vissa premisser var satta: exempelvis projektets längd och upp- 
delning i olika faser, liksom att en kvalitativ studie skulle genomföras och 
att denna skulle avrapporteras skriftligt. I termer av styrning kan de interna 
utbildningar som de nyrekryterade deltagarna genomgick i inledningen av 
projektet också ses som en form av socialisering, som skapade en förståelse 
för organisationens perspektiv ( jfr Eriksson 2015, s. 205ff). Samtidigt som 
detta skulle kunnat påverka deltagarperspektivet i studien uppfattade projek-
tmedarbetarna utbildningarna som mycket givande och nödvändiga för att 
kunna genomföra projektet. Också projektledarnas kunskaper och perspektiv 
påverkade utformningen av studien, exempelvis genom att projektledarna 
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föreslog olika möjliga tillvägagångssätt som deltagarna förhöll sig till och 
valde mellan. Projektmedarbetarna erbjöds dessutom en externt anordnad 
tvådagarskurs i servicedesign, varifrån de fick ytterligare intryck kring hur 
undersökningen kunde utformas. I upptakten av projektet kunde det också 
noteras att de nyrekryterade projektmedarbetarna intog en relativt avvaktande 
roll, och snarast förväntade sig att projektledarna skulle ge dem instruktioner 
och leda arbetet. Denna initiala förväntan på styrning berodde sannolikt 
både på att projektledarna besatt mycket mer etablerade positioner inom 
Arbetsförmedlingen, liksom att de hade en större formell kompetens kring att 
bedriva forskning. Det dröjer således en tid in i projektet innan projektmedar-
betarna på allvar förstod att de själva kunde och förväntades ta en aktiv roll i 
arbetsprocesserna. Om man betänker att dessa personer kom från en position 
som deltagare i Arbetsförmedlingens insatser, utan några tidigare erfaren-
heter av myndighetsarbete − till att bli medarbetare högt upp i myndighetens 
organisationsstruktur – blir det förståeligt att det tog ett tag innan de blev 
bekväma med att ta plats. Som ett led i förberedelserna inför undersökningen 
anordnades ett större halvdagsmöte där representanter för olika lokalkontor 
bjöds in, och här diskuterades bland annat urvalet av intervjupersoner, vilka 
frågor representanter för lokalkontoren ansåg intressanta att ta upp, liksom 
deras syn på studiens genomförande. Under detta möte, där framförallt chefer 
från olika lokalkontor deltog, höll de fyra projektmedarbetarna en mycket låg 
profil och det var först i slutskedet av mötet som de gjorde ett par inspel i 
diskussionerna. Utöver projektledarna och projektmedarbetarna fanns alltså 
även flera andra aktörer som hade tankar om hur undersökningen skulle 
utformas, och i vissa sammanhang kan projektmedarbetarna sägas ha intagit 
en relativt perifer roll i de förberedande diskussionerna. 

När det till slut skulle fastslås hur undersökningen skulle genomföras var 
detta dock beslut som fattades i projektgruppen, och här gavs projektmedar-
betarna stor möjlighet att själva − med utgångspunkt i den input de tidigare 
fått från olika håll – avgöra genom vilka metoder, med vilka urvalskriterier 
och utifrån vilka frågor som undersökningen skulle genomföras. En stor del 
av beslutsfattandet kring strategiskt viktiga frågor överläts alltså till projekt-
medarbetarna ( jfr Morrow m.fl. 2010, s 536). Inte minst kring intervjuteman 
och frågor hade deltagarna stort reellt inflytande, och projektledarna avhöll 
sig aktivt från att påverka detta. Fältanteckningen nedan är hämtad från 
ett projektgruppsmöte där temana till intervjuerna sammanfattades. Innan 
mötet hade projektmedarbetarna på egen hand diskuterat teman, och syftet 
med träffen var att stämma av med projektledarna. Med på mötet är en av 
projektledarna (Cecilia) och alla fyra projektmedarbetarna:

Cecilia inleder mötet med att säga att de under mötet ska prata 
om temana till intervjuerna. Hon understryker att hon och Karin 
inte vill styra innehållet i frågorna, men att de ändå vill höra hur 
de tänkt lägga upp intervjuerna och ge lite input. Sedan ber hon 
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projektmedarbetarna berätta om de teman de kommit fram till. 
Deltagarna berättar om temana och Cecilia skriver upp dem på 
tavlan efter hand. Wagaye pratar mest och läser från sitt papper 
medan, de andra tre fyller i och förtydligar. ”Jobb och matchning” 
är ett tema. ”Handläggaren” ett andra. 

- Relationen till handläggaren menar ni frågar Cecilia, vad man 
tycker om kontakten?

Precis håller projektmedarbetarna med. ”Första intrycket av eta-
bleringsuppdraget” är ett annat tema deltagarna berättar om. Bra, 
tycker Cecilia och kommenterar att det också kan innehålla delta-
garnas förståelse av vad etablering är. ”Information” är ett annat 
tema, och ”tolkar” ytterligare ett. Sedan har vi ”självgående” säger 
Wagaye och Afwerki fyller i kring vad de tänkt med detta: det han-
dlar om hur stor möjlighet deltagarna har att bestämma över sin 
etablering. Projektmedarbetarna har inte hittat något bra ord för 
det här temat. ”Eget initiativ”, föreslår Cecilia, eller ”egenmakt”. 
Ja, det är bra tycker projektmedarbetarna. Cecilia säger att det är 
ett mycket bra tema, men att det är viktigt att inte bli skuldbeläg-
gande. Att ni pratar om intervjupersonernas möjlighet att få in-
flytande över insatserna, inte så att det framstår som att ni menar 
att det är de nyanländas eget ansvar att själva klara sin etablering. 
För det finns ju många saker som nyanlända inte kan styra själva 
när det gäller inkludering, som ni själva så klart är medvetna om. 
Projektmedarbetarna skrattar och säger att de förstår.

”Ersättning” lyfts sedan upp som tema, och ”bosättning”. Cecilia 
kommenterar kring bosättning att det kanske ligger lite utanför 
etableringsuppdraget. Men visst är det en jätteviktig fråga ändå. 
(Fältanteckning från planeringsworkshop, 2016-11-22)

I utdraget blir det tydligt hur Cecilia är försiktig med att påverka tema-
områdena. Projektmedarbetarna har själva fått diskutera sig fram till dem 
på förhand, och nu när de samlar ihop det tillsammans kommenterar och 
förtydligar Cecilia vissa punkter, men utan att försöka ta bort eller lägga till 
några teman. Cecilia låter även temat ”bosättning” stå kvar, trots att hon 
noterar att detta egentligen inte innefattas av etableringsuppdraget. Tidigt i 
projektet hade projektledarna också en tanke om att ”kvinnors deltagande i 
etableringsuppdraget” skulle vara ett tema i studien, men detta blev aldrig 
ett tema varken i intervjuerna eller i den färdiga rapporten, vilket visar att 
projektledarna inte framhärdat i sin vilja. 

Projektmedarbetarna hade stort medbestämmande även i andra frågor. 
På projektmedarbetarnas initiativ avfärdades exempelvis gruppintervjuer till 
förmån för enskilda intervjuer, och även de förberedande studiebesök på lokal- 
kontoren som var på tal valdes bort av projektmedarbetarnas. De hade även 
inflytande över hur intervjupersonerna skulle rekryteras, där det beslutades 
att anställda på de utvalda lokalkontoren skulle tillfråga personer som stämde 
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överens med urvalskriterierna.9 Sammantaget kan sägas att trots att det i 
förberedelsefasen förekom många olika aktörer som hade synpunkter på 
undersökningens genomförande, så fick projektmedarbetarna till syvende och 
sist ändå jämförelsevis stort utrymme att styra över studiens utformning och 
innehåll; detta mycket tack vare att projektledarna skapade detta utrymme åt 
dem och avhöll sig från aktiv styrning.

I förberedelsefasens slutskede utformade projektmedarbetarna själva 
studiens intervjuguide, informationsbrevet till deltagarna liksom urvals-
specifikationen till lokalkontoren. Härefter avslutades förberedelsefasen med 
att projektmedarbetarna kontaktade de lokalkontor som skulle rekrytera 
intervjupersoner. Trots att lokalkontoren hade involverats i ett tidigt skede, 
var det i vissa fall svårt för projektmedarbetarna att få kontakt med lokalk-
ontoren och i den här processen fick projektledarna med sina mer formella 
mandat vara behjälpliga för att adekvata kontakter skulle upprättas. I det 
här skedet var deltagarna också relativt nya i projektet och fortfarande ”bara” 
praktikanter, vilket kan ha spelat in både på lokalkontorens benägenhet att 
svara dem och på deltagarnas egen uppfattning om sitt mandat att framhärda 
för att få svar från lokalkontoren. Dessa svårigheter skapade en viss fördröj-
ning i arbetsprocessen. Just deltagarnas formella mandat och auktoritet inom 
organisationen (se Pfeffer 1981; Weber 1983) – eller brist på detsamma –  kan 
alltså vara en aspekt som påverkar arbetsprocesserna när kunskapsutveckling 
sker i samarbete.

Datainsamlingsfasen
Efter två månader av förberedelser inleddes datainsamlingsfasen. Under 
en och en halv månad åkte deltagarna ut till olika lokalkontor och genom-
förde intervjuer. Denna del av projektet var den där deltagarna i allra störst 
utsträckning bedrev och kontrollerade arbetet på egen hand. De planerade 
och genomförde resorna till lokalkontoren, och väl på plats utförde de sina 
arbetsuppgifter och hantera de situationer som uppstod. Trots förberedelser 
och tidigare kontakt med lokalkontoren visade det sig ibland när projektm-
edarbetarna kom ut att allt inte var anordnat precis som man hade överens-
kommit. Såhär berättar deltagarna i en gruppintervju kring några av sina 
resor till lokalkontoren:

Wagaye: Vi har åkt jättetidigt [när vi skulle till Stad 1], sen fyra 
timmars [resa], vi bytte tre olika transporter. Sen när vi kom dit, 
det fanns ingen [att intervjua]. Vi fick panik. Så vi ringde till alla 
[intervjupersoner] och dom sa: nej vi har inte fått den informa-
tionen. Sen [frågade vi] kan du komma nu? Vi fick fixa det lite, på 
vårt sätt, så att dom skulle komma ändå /…/. 

Malva: [Stad 2] kontoret var bättre. Dom är organized.

9 Här var projektmedarbetarna också noga med att ingen anställd skulle tillfråga individer de själva var handläg-
gare åt.
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Afwerki: Ja, det finns en kontaktperson från [Stad 2], hon är 
jättehjälpsam. Hon har gjort många saker att organisera det här. 
hon fixade allting, så det var bra. I Stad 1 är, som, Wagaye sagt, i 
början det var lite konstigt. Dom [intervjupersonerna] har inte 
fått brevet, så vi fick ringa till dom.

Wagaye: Ja, så vi ringde till dom och dom fick komma. Det var 
bara en som svarade nej, Pascals deltagare, så han fick [en in-
tervjuperson] från direktservice.

Pascal: Mm, jag fick gå till kundtjänst.

Erik: Okej, så då kunde ni hitta nån annan [att intervjua] när ni 
var där?

Pascal: Det hände också i [Stad 2]. Dom [intervjupersonerna] 
kom inte, sen jag går till kundtjänst och frågar

Wagaye: För min del var det i [stad 3] som det blev så

Afwerki: Ja, samma som jag. Både jag och Wagaye, vi har fått 
[intervjupersoner] från direktservice, två olika. Jag hade ringt till 
två av deltagarna [och] dom sa: jag kan komma imorgon [vilket 
inte var en möjlighet]. Så jag kontaktade kontaktpersonen i Stad 
3, och hon hittade några personer från direktservice istället.  
(Gruppintervju, 2016-12-19)

Projektdeltagarna upplevde i regel att de fick ett mycket gott bemötande från 
kontaktpersonerna på lokalkontoren, och rum för intervjuer fanns bokade. 
Däremot visade det sig att intervjupersonerna ibland inte dök upp, eller att de 
inte fått fullständig information om intervjuerna på förhand. I utdraget blir 
det tydligt hur projektmedarbetarna då löser dessa situationer på olika sätt 
och faktiskt konkret arbetar med att genomföra studien på egen hand. 

Det visade sig även att urvalskriterierna som ställts upp och skickat ut 
inte hade efterföljts på alla kontor. På ett kontor hade de exempelvis bara 
samlat intervjupersoner som nyligen inlett etableringsprogrammet, och 
därmed hade begränsade erfarenheter av insatserna. Generellt sett hade en 
övervikt av intervjupersonerna också låg utbildningsnivå, vilket ansågs ge en 
snedvridning i materialet. Projektdeltagarna upplevde dessutom att de inte 
fått tillgång till tillräckligt många intervjupersoner. På grund av att de inte i 
alla avseenden fått tillgång till det material de ville ha, bestämde deltagarna 
(på eget bevåg) att de skulle genomföra ytterligare intervjuer. Detta gjorde att 
datainsamlingen drog ut på tiden, men ansågs samtidigt nödvändigt för att 
få in ett adekvat material. Således kontaktades ytterligare två lokalkontor där 
det genomförde kompletterande intervjuer. Sammantaget genomfördes 46 
intervjuer. Parallellt med intervjuerna transkriberade projektmedarbetarna 
de genomförda intervjuerna och översatte dem till svenska. Projektledarnas 
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inblandning i den här fasen av projektet var begränsad till viss stöttning och 
vägledning. 

Förhoppningen med att involvera deltagare i intervjuarbetet var att de 
skulle ha lättare att få tillgång till ett mer djupgående material genom att 
intervjupersonerna skulle känna sig bekväma att berätta om sin situation. 
Såhär sa en av projektmedarbetarna om möjligheten att etablera kontakt i 
intervjusituationen: 

Jo det, det gick ganska, eller inte ganska, det gick jättebra. Men 
jag försökte att dom skulle bli bekväma, för man kan notera att 
dom är rädda. Så jag försökte berätta att intervjun har ingen kop-
pling till vad ni gör [inom etableringsuppdraget]. Men dom hela 
tiden frågade mig: är du säker du inte ska skriva vårt namn? Nej 
nej nej [det kommer jag inte]! Och sen, ja. Efter första två frågor 
dom började berätta, då slappnade dom av. Och sen det gick jät-
tebra. (Gruppintervju, 2016-12-19)

Det visade sig att projektmedarbetarna lyckades mycket bra med att få in-
tervjupersonerna att öppna sig, och utöver att delge kritiska synpunkter kring 
insatserna i etableringsuppdraget berättade de i många fall även om privata 
känslor av hopplöshet och vanmakt, liksom om upplevelser av diskriminering 
och ibland våld och övergrepp. Inte heller i andra deltagarundersökningar har 
det varit svårt att få intervjupersonerna att prata öppet om vad de tycker om 
Arbetsförmedlingens insatser. Projektmedarbetarna i projektet I centrum av 
etableringen tycks däremot haft en fördel när det gäller att få intervjuperson-
erna att berätta djupgående även om sin livssituation och mer privata känslor 
( jfr. Szmukler m.fl. 2011). Utifrån den kontakt som uppstod var det också i 
flera fall som intervjupersonerna bad projektmedarbetarna om hjälp att lösa 
de problem de pratat om under intervjuerna. Ur forskningsetisk synvinkel 
är det tillbörligt att den som bedriver en undersökning reflekterar över vilka 
psykologiska processer en intervju kan starta hos respondenterna och forska-
ren bör se till att deltagarna inte far illa, framförallt om dessa befinner sig 
i en utsatt position (Forsman 1997) – vilket exempelvis kan innebära att ha 
beredskap för att erbjuda efterföljande stöd om intervjuerna berör känsliga 
ämnen. Att vilja ta ansvar för det som uppkommer i intervjuerna kan således 
ses som en forskningsetiskt sund ansats, och projektmedarbetarna gav också 
tips till intervjupersonerna eller förklarade för dem hur de kunde gå tillväga 
för att ta sina ärenden vidare. Samtidigt var detta en balansakt eftersom pro-
jektmedarbetarna förväntades inta en intervjuarroll som innebar att de skulle 
hålla en viss distans till intervjupersonerna.  

På grund av att projektmedarbetarna (som man hade hoppats) lyckades så 
bra med att få intervjupersonerna att öppna sig skapades dock även oförut-
sedda påfrestningar i projektet, där vissa av projektmedarbetarna upplevde de 
hemska berättelser de fick höra som svåra att hantera. Projektmedarbetarna 
hade visserligen förberetts inför arbetet genom att man i projektgruppen 
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diskuterat intervjusituationen och rollen som intervjuare, men den här ut-
vecklingen var man inte beredd på. När denna situation uppstod hanterades 
den genom att projektledarna stöttade projektmedarbetarna genom vad 
som kan liknas vid ”de-breefing”. Projektmedarbetarna erbjöds även extern 
handledning, men ansåg att stödet från projektledarna var tillräckligt. Här 
avtäcks ytterligare en aspekt som kan vara viktig att ta hänsyn till i projekt där 
kunskap skapas i samarbete; nämligen att vara förberedd på att intervjusitu-
ationen kan bli sådan att de deltagare som genomför intervjuerna – på grund 
av att de kan skapa en särskild närhet och förståelse för intervjupersonerna 
och samtidigt inte heller är utbildade forskare som har vana att hantera när-
het och distans i intervjusituationer – kan behöva olika typer av stöd för att 
hantera intervjusituationen. 

Sammanställningsfasen och rapportskrivandet:  
otydliga förväntningar och aktivt ledarskap
De avslutande två och en halv månaderna i projektet ägnades åt att sam-
manställa resultatet av undersökningen i en rapport. Olika former för avrap-
portering hade diskuterats och när sammanställningsfasen inleddes var det 
fortfarande otydligt exakt hur rapporteringen skulle se ut. Det var oklart för 
projektmedarbetarna om de skulle skriva varsin rapport, en gemensam rap-
port, eller både varsin rapport och en gemensam rapport. Även vilket språk de 
skulle skriva på var oklart för dem. Kommunikationen mellan projektledarna 
och projektmedarbetarna tycks i det här avseendet inte ha varit helt tydlig; eller  
i vart fall hade inga beslut fattats som alla förstått. Såhär berättar projekt-
medarbetarna i en intervju om rapportskrivandet:

Wagaye: Som Pascal sa, vi hade kanske inte uppfattat den där, 
vilken sorts av rapport dom vill att vi ska skriva, den där tanken 
var inte med. Hur många sidor, om det blir kvalitet eller kvantitet, 
och såna grejer, det var inte tydligt. Vi hade inte pratat [om det], 
eller missförstått

Pascal: Ja, det är första gången som vi skriver rapporten här 
tillexempel, på en myndighet. Jag har aldrig skrivit det, så jag vet 
inte hur det funkar, hur många sidor, vad man ska ta upp 

Afwerki: Jaaaa. Jag var förvirrad i början också men ... när tiden 
går, det blir, allting blir enklare, men i början, det blir lite, ska vi 
skriva våra egna [rapporter], skriva tillsammans eller... 

Wagaye: Det var några gap emellan. Karin trodde att vi hade 
med oss bakgrunden i projektet från Linnea, men vi hade inte 
fått projektplanen. Karin trodde att vi hade den /…/ men vi sa till 
henne, vi har den inte. Då skickade hon den direkt, så det var bra.  
(Gruppintervju, 2017-02-16)
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Minogue m.fl. (2005) liksom Harding m.fl. (2010) lyfter fram bristande 
tydlighet kring projektets arbetsprocess som ett vanligt problem deltagare 
upplever när de involveras i kunskapsutveckling – något som alltså även blir 
tydligt i det här fallet. De fyra projektmedarbetarna var osäkra på exakt hur 
deras avrapportering skulle se ut, vad rapporterna förväntades innehålla 
och om deras transkriberade intervjuer kunde ses som deras individuella 
rapporter. En del av svårigheten i kommunikationen kring detta kan ha 
berott på att projektledarna å sin sida hade en mycket tydlig bild av hur en 
myndighetsrapport utformas, medan projektmedarbetarna å sin sida hade 
begränsad förståelse för detta. Således kan det ha funnits outtalade förvänt-
ningar i kommunikationen kring rapporter som för projektledarna tett sig 
närmast självklara, men som projektmedarbetarna inte haft klart för sig. En 
del av kommunikationsproblemen kring rapporten kan också – som utdraget 
indikerar – haft att göra med att projektledarskapet var delat mellan flera 
olika personer. 

Sammanställningsfasen inleddes dock inte direkt med rapportskrivandet 
utan med att projektmedarbetarna analyserade materialet för att avgöra vilka 
aspekter som skulle lyftas fram. Det fanns initialt i projektet långtgående 
planer på att medarbetare från Enheten för kunddriven verksamhetsutveck-
ling skulle involveras som stöd för projektmedarbetarna i denna process. 
Sådana kontakter togs också och diskussioner inleddes, men projektledarna 
såg en risk i att denna involvering från andra anställda skulle påverka pro-
jektmedarbetarnas analys. Därför bestämdes till slut att projektmedarbetarna 
skulle analysera materialet på egen hand. Samtidigt som detta beslut kan ha 
gjort att viktig analytisk kompetens gick förlorad så innebar det ytterligare en 
aktiv handling från projektledarna för att skapa utrymme för deltagarkontroll 
och ett oberoende deltagarperspektiv i studien. Så här berättade projekt-
medarbetarna om analysarbetet:

Wagaye: dom [projektledarna] var tillgängliga, när vi frågade 
nånting.

Pascal: Och var jättehjälpsamma. Men dom har inte tvingat oss 
att bestämma vilka områden ska vi skriva om, eller frågorna eller 
nånting. 

Wagaye: När vi frågar efter några rapporter som var skrivna här 
förut, bara för att kolla hur det ser ut och så, dom sa: vi vill inte 
påverka er, så vi vill inte att ni ska titta på dem. Så vi [projekt-
medarbetarna] tog ut den där strukturen [till rapporten], vilka 
ämnen som vi ville ha med, det var vi som styrde det. Vi sa: det är 
så vi vill ha den, och dom sa: okej, vi går efter det. (Gruppintervju, 
2017-02-16)

Även genom analysfasen fanns alltså en stark ambition från projektledar-
nas sida att inte påverka projektmedarbetarna, och de vidtog olika aktiva 
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åtgärder för att hindra att projektmedarbetarna blev påverkade av Arbets-
förmedlingens perspektiv – både genom att undvika att de själva eller andra 
medarbetare från Arbetsförmedlingen medverkade i tolkningsarbetet, och 
genom att avråda projektmedarbetarna från att läsa material från tidigare 
deltagarundersökningar.

När själva rapportskrivandet väl satte igång blev det så att deltagarna 
skrev en större rapport tillsammans, istället för varsin individuell. Detta 
hade både att göra med att tiden var knapp och att de fyra projektmedlem-
marna gärna ville arbeta med rapporten gemensamt. Arbetsspråket blev 
således svenska, eftersom det var det språk de allesamman behärskade. 
Även om projektledarna gav instruktioner visade det sig inledningsvis inte 
vara helt lätt för projektmedarbetarna att författa rapporten. De hade delvis 
svårt att komma överens om vad och hur de skulle skriva när de satt alla och 
arbetade tillsammans. När projektledarna blev varse att medarbetarna hade 
svårigheter att skriva rapporten tillsammans samtidigt som tiden i projektet 
började ta slut, började de ta en mer aktiv ledarskapsroll. De bestämde att 
projektmedarbetarna istället skulle skriva två och två och dela upp rapportens 
teman mellan sig. De tydliggjorde också mer i detalj hur de förväntade sig 
att strukturen på rapporten skulle se ut. De två projektmedarbetare som bäst 
behärskade det svenska språket gavs dessutom ett övergripande ansvar för 
rapportskrivandet. Såhär beskriver deltagarna situationen:

Wagaye: Vi hade tänkt att det blir bättre om vi skriver [alla] till-
sammans, för vi hade tänkt att vi vill inre missa nåns berättelse. 
/…/ 

Afwerki: Vi satt tillsammans och vi har kollat alla [teman], hela 
strukturen, och sen som Wagaye sagt, Cecilia och Karin sa att vi 
ska dela våra områden. I början vi började att skriva [alla tillsam-
mans]. Men det funkade inte, när vi sitter tillsammans och vi tit-
tar alla, på de här områdena, det tar för lång tid. Så dom [projek-
tledarna] sa till oss, det är bättre att skriva två och två. /…/

Pascal: Dom [projektledarna] bestämde att jag och Wagaye ska 
leda [arbetet], för att vi har kommit längre [med språket och skri-
vandet] än dom andra. Så vi skriver först Innehållet och metod, 
analys. Vi skrev det och sen dom andra [fick titta på det] om dom 
har nånting att lägga till. Och vi gjorde samma sak med hela rap-
porten. Vi skickar [de olika temana] till varandra, sen kan [de 
andra] addera.

Wagaye: Efter Karin och Cecilia kom på morgonen, dom kom 
fram till oss och dom sa, vi hörde att ni jobbar fyra stycken till-
sammans, men ni ska inte göra så. Ni ska göra såhär. Det var 
stressigt, vi tänkte gud, vi ska inte leverera bara tretti [sidor] 
som vi tänkt, det måste vara mer [vilket projektledarna också 
kommunicerade]. Så den där dagen var lite stressigt, men det 
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gick jättebra. Vi skrev jättemycket den där dagen. Det var push! 
Jag sa till Karin: det var bra att ni har sagt det, det gick jättebra.  
(Gruppintervju, 2017-02-16)

Exemplet tydliggör skiljelinjen mellan att (som projektledare) påverka 
deltagarnas perspektiv och att ägna sig åt reguljärt ledarskap. Som kommer 
diskuteras mer utförligt nedan gjorde den höga ambitionen att ge projekt-
medarbetarna kontroll över arbetet att projektledarna delvis även drog sig 
tillbaka i fråga om mer renodlat ledarskap. När projektledarna i den här fasen 
faktiskt började leda projektet mer aktivt upplevdes detta också som någon-
ting positivt av projektmedarbetarna.

När arbetet väl fördelats enligt den nya ordningen gick rapportskrivandet 
smidigare och slutfasen av arbetet gick till så att medarbetarna lämnade in ut-
kast till projektledarna, som i sin tur gav feedback, varpå projektmedarbetarna 
åter arbetade vidare med rapporten. Sista gången projektmedarbetarna 
lämnade in var rapporten på runt 70 sidor. Härefter genomförde projektl-
edarna ett relativt omfattande redaktionellt arbete som kortade rapporten 
till en slutprodukt om ca 35 sidor. Den här nedbantningen skulle ha kunnat 
innebära att rapporten trots allt redigerades mot ett organisationsperspektiv, 
men projektledarna tycks ha varit noga med att inte förlora essensen i det 
projektmedarbetarna ville framföra: 

Pascal: Igår fick den, och jag har läst den, jag tycker att den är 
jättebra. Dom har inte ändrat jättemycket, och allt som vi ville 
förmedla alltså, det var i [den]. /…/

Erik: Just det, du tyckte ändå att det som blev i den slutgiltiga 
rapporten var det som ni hade velat?

Pascal: ja, på finare språk *skratt*  
(Individuell intervju, 2017-03-16)

Medarbetarna upplevde inte att den slutgiltiga rapporten uteslöt några av de 
viktiga poänger de ville lyfta fram. Rapporten bantades snarare genom att 
förkorta långa citat, liksom att jobba om språket till att bli mer effektiv. Pro-
jektledarna arbetade också mer aktivt med de inledande delarna och slutdis-
kussionen, snarare än att påverka innehållet i analysen. Sammanfattningsvis 
visade sig sammanställningsfasen bli mer arbetsintensiv än projektledarna 
räknat med, både genom att den krävde mer aktivt ledarskap än väntat och på 
grund av att de lade ner ansenlig tid på att arbeta med rapporttexten. Att sam-
manställningsfasen blev oväntat arbetsintensiv för projektledarna kan speglas 
i att projektplaneringen byggde på att personer med forskarutbildning skulle 
rekryteras till projektet, vilka sannolikt hade haft lättare att vara självgående 
i rapportskrivandet. Torts att de individer som sedan faktiskt rekryterades 
inte hade denna utbildningsnivå, ändrades inte projektplaneringen för att 
tillmötesgå dessa nya förhållanden. 
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Vad styra och vad släppa fritt?
Under hela projektet var frågan om kontrollen över kunskapsutvecklingen 
central, och projektledarna ansträngde sig aktivt för att medge projekt-
medarbetarna en hög grad av kontroll. Genom analysen blir det också tydligt 
hur arbetsprocessen präglades av en balansgång mellan deltagarkontroll och 
organisatorisk styrning av arbetet. Utifrån detta framstår det som en central 
fråga vid deltagarinvolvering i kunskapsutveckling att tydliggöra vilka aspek-
ter av arbetet där det är viktigt att ge deltagarna full kontroll, och i vilka aspek-
ter mer organisatorisk styrning kan vara adekvat. Hugh McLaughlin (2010, 
s. 1601f) noterar att deltagare som involveras i forskning inte är experter på 
alla delar av en forskningsprocess, vilket gör det orimligt att avkräva dem lika 
stort ansvar för forskningens alla delar. Det projektmedarbetarna förväntades 
bidra med var framförallt att utforma vilka frågor som var relevanta att ställa, 
att möjliggöra inhämtandet av ett djuplodat empiriskt material, liksom att 
tolka detta material utifrån ett deltagarperspektiv. Att inte påverka eller styra 
deltagarna i dessa avseenden framstår därför som centralt. Vad gäller själva 
forskningshantverket hade projektmedarbetarna däremot mindre formell 
kompetens, och det var inte heller primärt detta de förväntades bidra med. 
Vid tillfällen då jag deltog där projektmedarbetarna på egen hand arbetade 
med metodologiska frågor blev det tydligt att de inte var helt trygga i denna 
del av arbetet. Diskussionerna karaktäriserades exempelvis av sammanbland-
ning mellan kvalitativa och kvantitativa grunder för urval liksom oklarheter 
krig relationen mellan undersökningens syfte, urval, metod och analytiska 
ambitioner. Det framstod alltså som delvis svårt för projektmedarbetarna att 
ta kontroll över dessa delar av arbetsprocessen. Dessa områden var ju å andra 
sidan projektledarnas expertområden. Aktivt ledarskap och styrning kring 
metodfrågor liksom analysmetod och rapportering skulle inte heller behöva 
innebära att deltagarperspektivet i en studie äventyras. Om ett orimligt stort 
ansvar för dessa aspekter av arbetet överlåts till personer med begränsad er-
farenhet av forskningshanverk riskerar studien snarare att få ett försämrat re-
sultat. Vid kunskapsutveckling i samarbete mellan myndigheter och deltagare 
där ett tydligt deltagarperspektiv är målsättningen kan man alltså konkludera 
följande sammanställning:

Deltagarnas specifika kompetens/
bidrag och låg grad av styrning från 
organisationsföreträdare:

• Formulering av undersökningsfrågor,   
teman och intervjuformulär.
• Genomförandet av intervjuer.
• Tolkning av det empiriska materialet.

Projektledarna specifika kompetens/
bidrag och högre grad av stöd/styrning 
från organisationsföreträdare:

• Sakfrågor kring metodologi gällande 
urval och datainsamling.
• Analysmetodologi
• Utformning av publikationer

Tabell 3. Vad styra och vad släppa fritt? 
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Även när det gäller frågor kring metodologi, analysmetod och utformning 
av publikationer är det givetvis meningsfullt att låta deltagarna bidra med 
sina perspektiv så att även dessa aspekter av studien utformas på ett sätt som 
deltagarna är bekväma med, men kring dessa frågor kan deltagarna liksom 
det slutgiltiga resultatet gagnas av högre grad av aktivt ledarskap. Som 
Rhodes m.fl. (2001) noterar kan ”delat beslutsfattande” snarare än renodlad 
deltagarkontroll vara att föredra i dessa aspekter av arbetet (se även Carrick 
m.fl. 2001). 

I projektet I centrum av etableringen fanns, både utifrån viljan att skapa ett 
genuint deltagarperspektiv och utifrån en ideologisk grundsyn på deltagarna 
som jämlika medarbetare, en hög ambition att låta deltagarna ta ansvar för en 
så stor del av arbetsprocesserna som möjligt. Samtidigt som detta kan uppfat-
tas som en god ansats, gjorde den starka viljan att inte påverka deltagarnas 
perspektiv att projektledarna ibland drog sig för långt tillbaka i sin roll som 
just ledare för projektet. Framförallt kring vissa metodologiska frågor liksom 
i utformandet av rapporten hade projektmedarbetarna delvis svårt att ta emot 
det ansvar som överlämnades till dem, liksom att veta vad som förväntades 
av dem. I dessa avseenden hade ledarskapet kunnat vara starkare utan att 
deltagarperspektivet kompromissats. Som exempelvis Minogue m.fl. (2005, 
s. 109) och McLaughlin (2010, s. 1599f) påpekar kan kunskapsutveckling i 
samarbete förväntas kräva mer aktivt ledarskap än andra projekt. Detta beror 
helt enkelt på att en del av projektgruppen inte har formell utbildning eller 
erfarenhet kopplad till forskning, vilket innebär att mer tid än vanligt kan be-
höva avsättas till att kommunicera inom projektet liksom utbilda och vägleda 
projektmedarbetarna kring forskningens hantverk. I projektet I centrum av 
etableringen fanns bara delvis beredskap för detta, troligen på grund av den 
initiala tanken att projektmedarbetarna skulle vara utbildade forskare. En as-
pekt som sannolikt också spelade in var att projektledarna var involverade i ett 
flertal andra arbetsprocesser samtidigt som projektet pågick, vilket gjorde att 
de hade begränsat tidsmässigt utrymme att göra ”mer” än vad projektledning 
inom ett reguljärt projekt på arbetsplatsen skulle ha krävt av dem. 

Dessa synpunkter till trots så blev det ändå tydligt i genomförande av 
projektet att projektledarna faktiskt styrde och ledde mer aktivt kring just me-
todfrågor och forskningshantverk samtidigt som de undvek att påverka delta-
garperspektivet i studien. Följande fältanteckning från ett projektgruppsmöte 
illustrera detta:

Efter att de temana som projektmedarbetarna vill ta upp i in-
tervjuerna har redovisats och skrivits upp på tavlan säger Cecilia 
att hon inte vill påverka innehållet, så hon vill inte säga något mer 
om temana än de kommentarer hon redan gett. Däremot vill hon 
skicka med dem något annat, som handlar om förhållningssättet 
i intervjusituationen. 
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− Det är viktigt att låta intervjupersonerna få prata och svara, 
säger hon. Att inte bara hasta igenom frågorna för att ni känner 
att ni måste få svar på allt. Karin skulle egentligen varit här nu 
och pratat lite mer med er om det här med metod, men jag vet 
inte om hon hinner komma. Men ni har ju gått utbildningen i ser-
vicedesign, så ta med er det tänkandet, att det ska vara deltaga-
rens perspektiv i fokus hela tiden och att verkligen låta personen 
ni pratar med komma fram. Ofta kan man nästan få svar på alla 
frågor bara genom en enda öppen fråga, och då kanske de börjar 
prata om andra saker de tycker är viktiga också, som inte ni heller 
har tänkt på. Wagaye svarar och bekräftar många av de saker som 
Cecilia har sagt: de har tänkt att jobba med öppna frågor, säger 
hon, och bara använda de mer detaljerade frågorna för att kolla 
av att allt blir sagt. 

Jag frågar hur de kommit fram till att de skulle intervjua just tre 
personer vardera på varje kontor, jag hade för mig att de först 
tänkt flera? Det var Cecilia och Karin som bestämde svarar Wa-
gaye. Cecilia tycks lite besvärad av detta ”avslöjande” men svarar 
att de tänkte metodologiskt där, vad som är rimligt att hinna med 
för att få ett djup i intervjuerna. Arbetsförmedlingen har redan 
gjort mycket kvantitativt, enkäter och stora intervjustudier. Så vi 
tänkte att här blir inte antalet det viktiga. Det är mer rimligt med 
ett färre antal, men längre och mer djupgående intervjuer istället. 
(Fältanteckning från planeringsworkshop, 2016-11-22)

I det här utdraget blir det tydligt hur den mera aktiva styrningen i projektet 
fokuseras mot frågor kring metodologi och forskningshantverk, och denna 
tendens är genomgående i projektet. Balansen mellan att leda projektet och 
samtidigt möjliggöra ett genuint deltagarperspektiv handlar alltså mycket om 
aktivt ledarskap kring de frågor som är projektledarnas specifika kompetens, 
utan att för den skull påverka vad som ska undersökas eller hur materialet 
tolkas. Det är alltså viktigt att särskilja adekvat ledarskap och stöd i arbets-
processen från styrning av studiens innehåll. Det handlar om att ge verktyg, 
struktur och förutsättningar för deltagarna att genomföra en välutformad 
undersökning som tar utgångspunkt i deras perspektiv. Detta gjorde man i 
projektet I centrum av etableringen, men i vissa avseenden hade ledarskapet 
kunnat stärkts. Arbetsgången var ofta sådan att projektmedarbetarna först 
fick försöka själva, och att projektledarna sedan intervenerade i arbetet när 
svårigheter uppstod. Delar av denna nödvändiga styrning hade istället kunnat 
finnas på plats redan från början, för att därigenom undvika påfrestningar och 
merarbete.

Vad kunde gjorts annorlunda?
I de avslutande intervjuerna framhåller projektmedarbetarna att de tyckt 
arbetet med undersökningen fungerat bra och att de är mycket nöjda med 
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slutprodukten. Kunskapsutvecklingen kan också bedömas som lyckad på det 
sätt att den avsedda undersökningen genomfördes och avrapporterades. På 
frågan om vad som kunde gjorts annorlunda lyfte projektmedarbetarna fram 
att tiden kunde ha disponerats delvis annorlunda över projektet. Så här lät det 
på en gruppintervju i slutskedet av förberedelseperioden:

Wagaye: Det skulle blivit bättre om vi börjat jobba med projektet 
lite tidigare. Nu är det lite, som vi fick veta i fredags, att vi måste 
göra den lite snabbare och, förkortad tid och sånt. Nu är det klart 
med texterna i alla fall, och vi har bestämt hur vi ska göra den 
[undersökningen] /…/ Vi är på gång i alla fall att göra nånting, 
men det skulle varit bra om det var planerat tidigare. Lite tight 
känns det.

Pascal: Ja nu [på slutet] blev det bättre, för vi känner att vi har 
saker att göra och

Wagaye: Ja, vi börjar verkligen att göra själva, att göra nånting 
så man känner att, istället för att bara följa nån, eller fråga nån 
och sånt.

Pascal: Jag känner, äntligen vi börjar jobba med projektet! och 
det är spännande!

Afwerki: Ja, som dom säger! Alla utbildningar, särskilt den be-
hörighetsutbildningen, [har varit] jätteviktig för mig. /…/ jag 
har fått mycket information om syftet och mål med Arbetsförm-
edlingen, den var jätteviktig för mig. [Men] alltså för mig, tiden 
går så snabbt så, jag tror det är bättre att vi börjar göra nånting, 
[kommer till] nästa steg. Det är jul och nyår också. Det är bara en 
månad kvar. Så vi ska göra många saker den här tiden.

Wagaye: Även om vi läser utbildning, det var nästan två månader, 
det var lite långsamt. Nu har vi setts och vi har planerat. I no-
vember. Så det kan bli bra, det skulle bli bra om vi började nu, 
och går framåt. Men vi hinner nu också, det är inte för sent.  
(Gruppintervju 2016-11-04)

Vissa perioder, framförallt under förberedelsefasen liksom under projektets 
tre sista veckor när rapporten var inlämnad, var ganska lugna medan tid-
spressen i andra perioder var relativt hög. En delvis annorlunda disposition 
av tiden hade med facit i hand kunnat utjämna arbetsbördan. Framförallt 
handlade detta om att komma i kontakt med lokalkontoren tidigare och 
komma igång med materialinsamlingen tidigare, för att därigenom skapa mer 
tid till rapportskrivningen. Om de fyra projektmedarbetarna haft mer tid att 
själva arbeta med texten hade detta sannolikt kunnat minska projektledarnas 
arbetsinsats i projektets slutskede. 

Om projektet varit ett renodlat forskningsprojekt kan det även då sägas 
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att tidsramen – sex månader för att planera, genomföra och rapportera en 
större intervjustudie – inte medger speciellt stort utrymme för fördröjnin-
gar. Tidsramen kan dock ses som rimlig med tanke på att sex personer var 
knutna till projektet, varav fyra kunde arbeta i princip heltid med studien. 
Å andra sidan var de fyra projektmedarbetarna inte konventionella forskare, 
utan rekryterades utifrån sina språkkunskaper och sina erfarenheter av att 
invandra till Sverige och ha deltagit i Arbetsförmedlingens insatser. Detta, 
liksom deras delvis begränsade svenskkunskaper och ovana att arbeta inom 
svenska myndigheter, innebär att det skulle vara orimligt att ställa samma 
krav på dem som på en reguljär forskare eller medarbetare. Tidigare studier 
kring deltagarinvolvering i kunskapsutveckling framhåller vikten av att ta 
hänsyn till de involverade personernas specifika förutsättningar. När den 
ansvariga projektledaren fick frågan om vad som borde göras annorlunda om 
ett liknande projekt genomfördes igen, svarade hon såhär:

Då skulle jag nog säga, att se till att det finns, om jag nu inte är 
ansvarig för processen, men att se till att någon är det. Det skulle 
jag säga. Speciellt i det är den här typen av projekt. Och sen också, 
se till att revidera liksom, projektplanen utifrån förändringar som 
händer. /…/ Det fanns det ingen som riktigt hade tid med. Men 
det ska jag nog säga, att kunna tänka om, att inte liksom bara köra 
på, det är nog den stora. (Individuell intervju, 2017-05-03)

Projektledaren uppmärksammar här att ansvarsfördelningen för projektled-
ningen inte varit helt klarlagd, vilket kan vara en förklaring till att kommuni-
kationen och strukturen i projektet varit delvis otydlig. Även att projektet inte 
till fullo anpassades till de rekryterade medarbetarna förutsättningar kan ses 
som en viktig lärdom. Nu genomfördes projektet snarast utifrån en planering 
där projektmedarbetarna förutsattes vara disputerade forskare, vilket de inte 
var, och detta skapade vissa svårigheter i arbetsprocessen. Projektledarna 
var givetvis inte omedvetna om att projektmedarbetarna hade speciella 
förutsättningar, men troligen underskattades ändå vad detta skulle innebära i 
projektet. Projektledarna arbetade mer reaktivt än proaktivt i detta avseende 
och situationer där deltagarna behövde stöd hanterades ofta allt eftersom de 
uppstod under projektets gång. Mer förberedelser och proaktiva insatser hade 
kunnat underlätta arbetsprocessen och göra att projektmedarbetarna kun-
nat klara av fler uppgifter på egen hand. I praktiken skulle detta exempelvis 
kunnat innebära ett tydligare ledarskap och stöd kring forskningshantverket 
liksom tydligare kommunikation kring arbetsprocessen. En slutsats är alltså – 
precis som tidigare forskning kring deltagarinvolvering i kunskapsutveckling 
har visat (se McLaughlin 2010; Minogue m.fl. 2010; Morrow m.fl. 2010; Brett 
m.fl. 2012) – att det är viktigt att i projektplaneringen reflektera över vilka 
speciella förutsättningar som föreligger i den här typen av projekt och vilka 
åtgärder som därför bör vidtas för att projektet ska flyta friktionsfritt. 

En sista punkt som lyftes fram av projektledarna i slutskedet av projektet 
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har att göra med vikten av förankring, och i det här fallet projektets förank-
ring på de lokalkontor där studien genomfördes. Projektledarna hade försökt 
bygga in detta i projektet, bland annat genom att bjuda in lokalkontoren till 
en träff på huvudkontoret och genom att kontaktpersoner på lokalkontoren 
utsågs, ändå framstod förankringen inte som fullödig vilket skapade hinder i 
materialinsamlingen.

Kunskapsprodukten och användningen
Nu ska vi vända blicken mot den rapport som blev resultatet av projektet  
I centrum av etableringen. Vad kännetecknar den färdiga kunskapsproduk-
ten? Och hur användes kunskapen när den väl hade producerats? 

Kunskapsproduktens karaktär
Den skriftliga dokumenterade kunskapsprodukt som blev resultatet av pro-
jektet I centrum av etableringen skiljer sig på flera sätt från annan kunskap 
kring deltagarupplevelser som skapats inom Arbetsförmedlingen.10 En basal 
skillnad har med formen att göra, där undersökningen sammanställts och 
avrapporterats i en regelrätt rapport med syfte att göra kunskapen beständig 
och möjlig att sprida. Merparten av de andra studier av nyanländas upplevel-
ser som genomförts har utgått från servicedesignmetoden, där kunskaperna 
i regel inte sammanställs på detta sätt. Här sammanställs empirin istället 
till en bild, en så kallad ”kundresa”, som visualiserar en generell deltagares 
färd genom etableringsuppdraget, där styrkor och utmaningar påvisas. 
Deltagarnas syn presenteras i form av korta citat som anses representativa för 
upplevelserna av olika aspekter av etableringsarbetet. Utöver kundresan finns 
kunskapen dokumenterad i form av powerpointpresentationer som lyfter 
fram de huvudsakliga slutsatserna. Det är däremot ovanligt att kunskapen 
som skapas systematiseras och presenteras i löptext på det sätt som gjordes 
i projektet I centrum av etableringen. Själva formen för hur studiens resultat 
presenterats kan allts ses som ovanlig inom myndigheten.

Kring innehållet i den kunskap som skapats, finns både likheter och skill-
nader med andra studier som genomförts. När det gäller åsikter om Arbets-
förmedlingens arbete med etableringsuppdraget finns en stor samstämmighet 
mellan resultaten i projektet I centrum av etableringen och andra studier. 
Det är i mångt och mycket samma synpunkter och förbättringsområden som 
framkommer; exempelvis att många deltagare har svårt att förstå etablering-
suppdragets struktur och förutsättningar, att deltagarnas inflytande över sin 
etableringsplan behöver öka, att deltagarna vill ha möjlighet till mer kontakt 
liksom mer kontinuitet i kontakten med Arbetsförmedlingen, att det kan bli 
långa väntetider för att få tillgång till olika aktiviteter, att vissa aktiviteter 

10 Då rapporten från projektet ännu inte är offentliggjord och klassad som ”arbetsmaterial” avstår jag i texten från 
att citera rapporten. Jag har dock fått tillgång till rapporten och framställningen här utgår ifrån rapporten utan 
att gå in på specifika detaljer. Jag fokuserar här istället på kunskapens karaktär. 



72

(som praktikplatser, SFI eller arbetsförberedande insatser) håller ojämn 
kvalitet, att insatserna behöver bli mer individanpassade och att matchningen 
mot relevanta yrkesområden bör förbättras.11 Gällande Arbetsförmedlingens 
befintliga arbete och insatser kan kunskapen som kommit fram ur projektet 
snarare sägas bekräfta det man redan vet, än komma med nya insikter. Detta 
är i sig ett viktigt resultat eftersom det ger ytterligare belägg för vilka områden 
som behöver utvecklas. Det finns dock även flera tydliga skillnader i projektets 
kunskapsprodukt jämfört med andra studier.

En sådan skillnad ligger i hur grundlig information som ges kring de 
identifierade förbättringsområdena. I jämförelse med de kortare citat som 
används i övriga kunskapsprodukter ger rapporten från projektet en avsevärt 
mer djupgående inblick i deltagarnas upplevelser. Där övriga studier fokuserar 
primärt på att identifiera vad deltagarna tycker behöver utvecklas i etabler-
ingsuppdragets insatser ger projektets rapport också mer ingående insikt i 
varför de upplever detta med mer detaljerade beskrivningar av på vilket sätt 
det inte fungerar tillfredställande. I de studier som bygger på servicedesign-
metodologin framläggs förslag på hur insatserna kan utvecklas genom att 
de anställda som gjort studien ger förändringsförslag med utgångspunkt i 
intervjuerna. Rapporten från projektet I centrum av etableringen ger istället 
insikter om utvecklingspotential genom den mer grundliga beskrivning för 
deltagarnas situation som presenterats. Genom den närmare beskrivningen 
av varför deltagarna uppfattar situationen på ett visst sätt kan myndigheten 
tillägna sig en ingående förståelse för vad i insatserna som inte fungerar och 
hur de därmed kan förbättras. 

Den kanske största skillnaden mellan den aktuella rapporten och övriga 
undersökningar är dock en annan – nämligen att den lyfter fram fler och 
andra aspekter av vad deltagare tycker är viktigt för sin etablering. De övriga 
studierna kommentera i princip enbart de befintliga insatser som Arbets-
förmedlingen erbjuder; en avgränsning som tar utgångspunkt i det politiska 
uppdrag som ålagts Arbetsförmedlingen. Projektrapporten har inga sådana 
avgränsningar och ger därför en mycket bredare bild av vad nyanlända up-
plever som viktigt för sin etablering. Rapporten handlar alltså inte bara om 
det stöd Arbetsförmedlingen erbjuder, utan snarare om vilket stöd deltagarna 
upplever att de skulle behöva. Här blir det tydligt hur deltagarinvolveringen 
bidrar till att ge ett annat perspektiv än organisationsperspektivet. Utöver 
de teman som handlar om Arbetsförmedlingens insatser (vilka liknar de te-
man som lyfts fram i övriga studier) behandlar rapporten också teman som 
hälsa, boende, familjeförhållanden, positioner i samhället och relationer till 
majoritetssamhället. Till skillnad från övriga kunskapsprodukter från Arbets-
förmedlingen har rapporten dessutom ett tydligt fokus på narrativ (se Burner 
1991; Polkinghorne 1991), vilket innebär att intervjupersonernas berättelser 

11 Som noterats tidigare är det svårt att referera dessa studier med litteraturhänvisningar, på grund att resultaten 
inte finns sammanställda. Informationen är i dessa fall hämtade från intervjuer med projektledare, från power-
pointpresentationer och från workshops jag deltagit på där andra undersökningar presenterats. 
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står i centrum. Rapporten framställer ingående och ibland mycket sorgliga, 
våldsamma och skakande berättelser om flykt, att komma till Sverige och 
att försöka etablera sig i samhället. I detta är Arbetsförmedlingens insatser 
inom etableringsuppdraget bara en del av en bredare livberättelse som också 
kommenterar relationerna till andra myndigheter, arbetsgivare, hyresvärdar 
och majoritetssamhället. Rapporten säger alltså mycket om nyanländas sam-
mantagna upplevelse av att komma till Sverige. 

Vid en första anblick kan detta bredare perspektiv på nyanländas situa-
tion uppfattas som av begränsat intresse för Arbetsförmedlingen, men i själva 
verket kan det ha stort värde både för myndigheten och för andra aktörer som 
arbetar med integrationsarbete. Istället för att bara generera kunskap om delt-
agarnas åsikter om det befintliga etableringsuppdraget, är den kanske största 
fördelen med rapporten att den ger tillgång till alternativa formuleringar av 
vad etableringsuppdraget skulle kunna innehålla (och behöva innehålla) för 
att det, ur deltagarnas perspektiv, skulle bli ett effektivt program. Rapporten 
tydliggör diskrepansen mellan den politiska formuleringen av etableringsup-
pdraget (som är starkt fokuserat på arbetsmarknad och språk) och nyanländas 
egna upplevelser av sina behov (som även är knutna till social integration, 
förbättrad hälsa, tryggt boende och säkra familjeförhållande), vilket kan bidra 
med en delförklaring till varför etableringsuppdraget har svårt att uppnå sina 
målsättningar. Om man – som rapporten lyfter fram – betänker att en individ 
exempelvis lider av trauman och psykisk ohälsa, inte har någon fast bostad 
och är socialt isolerade från majoritetssamhället, blir det lättare att förstå 
varför de kan ha svårt att tillägna sig de arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Arbetsförmedlingen erbjuder. Härigenom har rapporten också stort värde för 
aktörer även utanför Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen som organisa-
tion kan nämligen bara påverka innehållet i sina insatser till en viss gräns, och 
rapporten ger viktiga insikter kring vilka typer av insatser som skulle behöva 
ges politisk prioritet (både nationellt, regionalt och lokalt) för att underlätta 
nyanländas etablering. Genom sitt breda perspektiv sätter rapporten fingret 
på vikten av en sammanhållen integrationspolitik, liksom på vikten av sam-
verkan mellan olika myndigheter och aktörer i samhället.

Användandet av kunskapen 
Tidigare forskning visar att det ofta tycks lättare för organisationer att ge-
nerera kunskap om deltagares åsikter än att omsätta dessa kunskaper till 
praktiskt förändringsarbete (Williams och Lindley 1996; Eriksson 2015), och 
liknande erfarenheter finns när det kommer till deltagarinvolvering i kunska-
psutveckling (Carrick m.fl. 2001). Projektet I centrum av etableringen hade 
två långsiktiga målsättningar med sin kunskapsproduktion; för det första att 
den skulle användas i det fortsatta utvecklingsarbetet på Arbetsförmedlingens 
huvudkontor, och för det andra att kunskapen skulle spridas och komma till 
användning för andra (interna och externa) aktörer. Vid uppföljningsin-
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tervjuer ett halvår efter projektets slut framkom att kunskapen kommit till 
användning på flera sätt i utvecklingsarbetet på Arbetsförmedlingens hu-
vudkontor. På Enheten för integration och etablering har anställda sorterat 
de kunskaper som framkommit i rapporten och identifierat de områden där 
det redan sker utvecklingsarbete, liksom vilka områden som är i behov av 
framtida satsningar. Härefter har rapporten legat till grund för nya projekt 
och initiativ till verksamhetsutveckling, både på Enheten för integration och 
etablering och på andra enheter som arbetar med att utveckla insatser inom 
etableringsuppdraget. När det gäller spridningen var rapporten sex månader 
efter projektets slut fortfarande klassad som arbetsmaterial, och hade därmed 
inte tryckts, offentliggjorts eller spridits internt utanför huvudkontoret. Den 
ansvariga chefen underströk dock vikten av att rapporten skulle spridas, men 
menade att detta varit delvis problematiskt att göra i den form rapporten hade 
vid projektets slut. Rapporten kommer offentliggöras inom en snar framtid, 
men då i en delvis annan form. 

Purtell och Wyatt (2011) uppmärksammar att en ”lyckad” och djupgående 
deltagarinvolvering i kunskapsutveckling kan göra att den kunskapsprodukt 
som skapas inte motsvarar vad initiativtagaren initialt hade tänkt sig, vilket 
kan förstås som en spänning mellan deltagarperspektivet och organisation-
sperspektivet ( jfr. Beresford 2002; McLaughlin 2010). Och det oavkortade 
deltagarperspektiv som projektet ansträngde sig för att åstadkomma visade 
sig alltså i vissa avseenden utgöra en utmaning för organisationen när det kom 
till att hantera kunskapen. Bara det faktum att projektet skapade en kunskap 
som systematiserades och paketerats i formen av en författad rapport var 
ovanligt inom myndigheten (åtminstone när det gäller kunskaper kring delta-
garupplevelser). Från andra projekt spreds kunskapen primärt genom munt-
liga presentationer och powerpointpresentationer. I en rapport blir resultaten 
däremot mer manifesta, beständiga och möjliga att sprida på ett obegränsat 
sätt, vilket kan ha skapat en osäkerhet inom organisationen. Arbetsförmedlin-
gen är en av de svenska myndighet som fått utstå mest medial och offentlig 
kritik under senare år,12 vilket kan skapa en förståelig försiktighet inför att 
sprida kunskap som skulle kunna ge negativ publicitet. Å andra sidan kan 
det framhållas som en styrka att myndigheten på ett seriöst sätt efterfrågar 
sin målgrupps perspektiv, vilket skulle kunna öka organisationens legitimitet 
(Dahlberg och Vedung 2001). 

Att projektrapporten delvis blev svårhanterlig för myndigheten berodde 
också på att den ger ett relativt renodlat deltagarperspektiv utan mycket 
utrymme för Arbetsförmedlingen att kommentera det som framkommer i 
rapporten. Jag har i andra sammanhang (Eriksson 2013) visat hur deltagares 

12 En kritik som bara delvis varit berättigad, då de problem Arbetsförmedlingen ofta får bära hundhuvudet för till 
stor del handlar om arbetsmarknadens konstitution och olika former av diskriminering på arbetsmarknaden; 
frågor som står utanför myndighetens kontroll och snarare måste lösas genom aktiv arbetsmarknads- och inte-
grationspolitik. Arbetsförmedlingen är heller inte ansvarig för hur dess uppdrag formuleras eller de resursmäs-
siga förutsättningar som ges myndigheten att uppnå de politiskt satta målen. 
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kritik gentemot en välfärdsorganisation måste ”inbäddas” för att kunna tas 
emot av organisationen. Detta innebär att kritik som står för sig själv ofta 
skapar motstånd, medan kritik som framförs tillsammans med positiva ex-
empel på saker som organisationen gör bra liksom konstruktiva förslag på 
hur organisationen kan utvecklas har lättare att tas emot (se även Barnes m.fl. 
2007, s. 94ff). Projektrapporten saknar till stora delar en sådan inbäddning, 
vilket var en av de saker enhetschefen menade att rapporten måste tillfogas 
innan publicering: det vill säga att Arbetsförmedlingen inom ramen för rap-
porten får möjlighet att påvisa hur de synpunkter som kommer fram han-
teras och hur myndigheten arbetar med att förbättra etableringsuppdraget. 
Enhetschefen är noga med att påpeka att detta inte handlar om att redigera 
deltagarnas upplevelser, utan om att sätta dessa upplevelser i relation till det 
utvecklingsarbete myndigheten har gjort, gör eller planerar att göra. 

Å andra sidan påvisar rapporten att nyanländas problem i fråga om inte-
gration till stora delar inte är kopplade till Arbetsförmedlingens arbete, och 
att det finns viktiga frågor kring exempelvis boende, ohälsa och social inte-
gration som behöver hanteras, men som inte är fokus i Arbetsförmedlingens 
uppdrag. Rapporten visar alltså att det eventuella misslyckandet i fråga om 
nyanländas etablering13 inte bara handlar om Arbetsförmedlingens insatser 
eller ligger på Arbetsförmedlingens ansvar. Även i detta avseende innebar det 
dock en svårighet för Arbetsförmedlingen att offentliggöra rapporten utan att 
först vidta vissa åtgärder − i detta fall att rådgöra med andra myndigheter och 
samverkansparter. Eftersom rapporten lyfter fram en del kritiska synpunkter 
riktade mot andra myndigheter, uppfattades det som problematiskt för Ar-
betsförmedlingen att publicera rapporten utan att först stämma av med dessa 
aktörer inför publiceringen och låta dem kommentera innehållet i rapporten. 

Anledningen till fördröjningen av publiceringen av rapporten handlade 
alltså inte om en ovilja att sprida kunskapen, utan om ett upplevt behov av 
att först bearbeta rapporten internt liksom ha kontakta och konsultera andra 
aktörer inför offentliggörandet. 

Lärdomar
Den här studien har gett djupgående inblick i det praktiska arbete som äger 
rum när en myndighet arbetar med kunskapsutveckling i samarbete med sin 
målgrupp. De viktigaste lärdomarna från studien sammanfattas i punktform 
nedan. Utgångspunkten för sammanställningen är en vilja ett skapa kunskap 
med ett utpräglat deltagarperspektiv, vilket varit den övergripande ambitionen 
i det studerade projektet.

Den kunskap som skapas i samarbete mellan en myndighet och dess 
målgrupp har potential att skapa en för organisationen ny och okon-

13 Politiskt och medialt framställs det ofta som ett problem att ”bara” omkring 30 procent av de nyanlända når 
arbete eller studier inom två år. Om detta är ett misslyckande är en normativ bedömning som blir beroende 
av de förväntningar och målsättningar varje bedömare har, liksom en avvägning av vad som är en realistisk 
målsättning i termer av lyckad etablering.
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ventionell kunskap som skiljer sig från annan kunskapsproduktion inom 
organisationen genom att den avviker från gängse tankemönster. Den erfar-
enhetsbaserade kunskap (se Beresford 2013) som deltagarna för med sig in i 
projektet möjliggör att ställa andra frågor, få tillgång till ett mer djupgående 
empiriskt material och att detta material tolkas utifrån ett deltagarperspektiv 
snarare än ett organisationsperspektiv. Den här typen av kunskap skulle vara 
svår att utveckla utan deltagarinvolvering och kan gagna myndigheten genom 
att den ger tillgång till en mer djupgående förståelse för målgruppens behov. 

En förutsättning för att skapa för organisationen unik kunskap är att 
deltagarna ges hög grad av kontroll över de aspekter av studien som har 
med frågeformulering, perspektivval och tolkning att göra. Samtidigt kan 
praktiskt stöd i arbetsprocesserna vara av central betydelse för att studien ska 
kunna genomföras och nå ett adekvat resultat. 

Att låta deltagare istället för anställda genomföra intervjuer kan ha 
fördelen att det empiriska materialet blir mer djuplodat och nyanserat, 
framförallt om det innebär att språkbarriärer i intervjusituationen kan un-
dvikas. Även det faktum att intervjuarna och intervjupersonerna delar vissa 
erfarenheter kan bidra till detta, liksom att intervjuaren inte uppfattas som 
en auktoritet på samma sätt som en annan myndighetsperson hade gjort ( jfr. 
Szmukler m.fl. 2011; Svensson och Hansson 2006). 

Kunskapsutveckling i samarbete mellan en myndighet och dess mål-
grupp innebär en balansgång mellan organisatorisk styrning och delta-
garkontroll i arbetsprocessen. Samtidigt som det i den här typen av projekt 
kan krävas ett mer aktivt ledarskap och extra stöd i delar av arbetet som de 
involverade deltagarna inte är bekanta med – så som forskningshantverk och 
avrapportering – så bör detta ledarskap bedrivas på ett sätt som inte påverkar 
deltagarperspektivet i studien.

Eftersom den kunskap som skapas kan vara av annan karaktär än 
konventionell kunskap inom organisationen kan det vara en utmaning 
för myndigheten att ta emot och hantera den kunskap som produceras. 
Att vara öppen och förberedd på detta, liksom att ha en tydlig strategi för 
hur kunskapen ska hanteras och komma till användning, framstår därför som 
en central aspekt i planeringen av den här typen av projekt ( jfr. Carrick m.fl. 
2001). 

I studien framkommer att kunskapsutveckling i samarbete kan vara 
mer tids- och arbetskrävande än konventionella forskningsprojekt, vilket 
ligger i linje med tidigare forskning. Det framstår som viktigt att projektplanen 
tydligt utformas efter de förutsättningar som deltagarna i projektet har, lik-
som att man planerar för och förbereder det typ av stöd och strukturer som 
kan behövas för att deltagare ska kunna genomföra ett adekvat arbete i kun-
skapsutvecklingen. Detta kan innebära utbildning i metod och intervjuteknik 
liksom i analysarbete och författande av texter, samt kontinuerligt stöd under 
arbetsprocessen. Det kan även innebära mer tid till kommunikation och extra 



77

tydlighet kring förväntningar och förutsättningar. 
Det formella och uppfattade mandat som involverade deltagare i 

den här typen av projekt har (eller inte har) kan påverka arbetsproces-
sen. På samma sätt som deltagarinvolvering anses kunna bidra positivt i 
intervjusituationen genom att deltagarna av de intervjuade inte uppfattas som 
en myndighetsperson, kan samma uppfattning om deltagarna (att de inte är 
en konventionell myndighetsperson med dennes vanliga mandat) innebära 
hinder och minskad legitimitet i andra delar arbetsprocessen där deltagarna 
har kontakt med andra myndighetspersoner och aktörer inom och utanför 
organisationen.
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Kapitel 7. Projektet som etableringsinsats
Utöver att i samarbete med målgruppen skapa kunskap om nyanländas 
upplevelser av etablering, syftade projektet I centrum av etableringen även 
till att i sig självt fungera som en etableringsinsats för de fyra individer som 
rekryterades som projektmedarbetare. I termer av etableringsinsats kan 
projektet ses som en kvalificerad arbetsplatsförlagd etableringsinsats, och var 
formellt sett en blandning mellan yrkespraktik och subventionerad anställn-
ing. I det här kapitlet analyseras projektet som etableringsinsats. Följande 
frågeställningar har varit ledande i analysen:

• Vilka utmärkande drag kännetecknar projektet som etableringsinsats?

• På vilket sätt, och genom vilka specifika mekanismer, stödjer projektet 
deltagarna i deras etablering (på arbetsmarknaden)?

• Hur upplevs projektets genomförande av de involverade aktörerna?

Eftersom det var Arbetsförmedlingen själva som anordnade insatsen kunde 
man förvänta sig att projektet skulle utgöra en form av state of the art i fråga 
om hur etableringsinsatser bör bedrivas, och projektet var också mycket 
framgångsrikt i termer av att skapa arbetsmarknadsetablering. Genom att 
identifiera i detalj vad i projektet som bidrog till det positiva utfallet och var-
för det stödde deltagarna är förhoppningen att bidra med kunskap som kan 
användas i andra liknande etableringsinsatser. De lärdomar som framkommer 
kan i vissa fall vara viktiga att reflektera över i alla typer av etableringsinsatser, 
men framförallt gäller resultaten insatser som riktar sig mot individer med 
eftergymnasial utbildning som söker sig mot ett kvalificerat yrkessegment. 

Utgångspunkter och inledande tankar
Även om projektplanen var centrerad kring projektet som kunskapsutveck-
ling, så var syftet att stödja deltagarnas arbetsmarknadsetablering minst lika 
närvarande i projektledarnas förståelse av projektet. Såhär sa en av projekt-
ledarna när jag frågade vad syftet med projektet var:

Det är tudelat skulle jag säga. Det ena är att dom [projektme-
darbetarna] ska få en praktik, att Arbetsförmedlingen tar emot 
praktikanter, och att vi gör det på så pass central nivå. Och att 
dom ska få en schysst praktik och anställning i Sverige, så att dom 
kan komma vidare och etablera sig här. Och det andra syftet är 
att vi [Arbetsförmedlingen] ska få kunskaper om vad deltagare 
i etableringsuppdraget upplever i mötet med Arbetsförmedlin-
gen, och att vi förhoppningsvis kan utveckla våran verksamhet.  
(Individuell intervju, 2016-09-26)

Här var det alltså projektets etablerande syfte som lyftes fram i första hand. 
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En viktig poäng var även att deltagarna inte bara skulle komma närmare 
vilken anställning som helst, utan att de skulle närma sig en kvalificerad ar-
betsmarknad i nivå med deras formella kompetens. En bakomliggande tanke 
var alltså att motarbeta ”kompetensdevalvering” och en sådan underordnande 
inkludering som Vesterberg (2011) visar kan bli konsekvensen av att nyan-
lända – oavsett utbildningsnivå – hänvisas till en okvalificerad arbetsmarknad 
med ogynnsamma arbetsförhållanden. 

Som presenterats i processteorin (se kapitel fem) hade projektledarna vissa 
initiala tankar om vad i projektet som skulle stödja deltagarnas etablering. 
Det som lyftes fram var att projektet skulle ge formell arbetslivserfarenhet, 
professionell kompetens, språkutveckling, förståelse för myndigheter som 
arbetsplats samt nätverk och kontakter. I analysen kommer det visa sig att 
projektet dessutom innehöll flera ytterligare centrala mekanismer som 
stödde arbetsmarknadsetablering, som på förhand inte hade verbaliserats. 
Men redan inledningsvis fanns det alltså fyra konkret formulerade tankar 
om vad i projektet som skulle stödja deltagarna att närma sig en relevant 
arbetsmarknad. Samtidigt var frågan om exakt hur projektet skulle uppnå 
detta förhållandevis lite utvecklat i projektplanen. Projektplaneringen in-
nehöll inte heller några utförliga resonemang kring vad som skulle krävas 
från arbetsplatsen eller övriga medarbetare för att projektet skulle stödja 
till etablering. Som etableringsinsats byggde projektet istället till stor del på 
logiken att arbetet med kunskapsutvecklingen per definition skulle generera 
just arbetslivserfarenhet, professionell kompetens, språkutveckling, förståelse 
för myndigheter och kontakter. Således innehöll projektet få aktiviteter som 
uteslutande syftade till att stödja etablering. Auskultering på andra avdelnin-
gar liksom arbete i andra projekt var dock två sådana aktiviteter som renodlat 
knöt an till det etablerande syftet, och inte hade någon direkt anknytning till 
projektets kunskapsutveckling.

Deltagarnas förväntningar och förhoppningar
Deltagarna var mycket entusiastiska och förväntansfulla vid inledningen av 
projektet och uppfattade det som en stor möjlighet att närma sig yrken de 
faktiskt var intresserade av. En av deltagarna hade flyttat 25 mil från sin man 
och barn för att kunna delta i projektet. Första gången jag träffade projekt-
medarbetarna spelade jag inte in vårat samtal, men jag skrev fältanteckningar. 
I utdraget nedan beskrev deltagarna sin känsla inför att börja i projektet:

Jag säger att de har pratat mycket om hur projektet kan göra skill-
nad för att förbättra situationen för nyanlända i etableringsup-
pdraget, men vad hoppas de på för egen del? Alla fyra skiner upp 
och säger samstämmigt att de tror att det här ska vara en jättestor 
chans och att de haft tur som kommit med i projektet. Malva säger 
att hon varit orolig innan, för att hon inte ska få ett jobb hon vill 
ha, men nu känns det som att det är möjligt att komma någonvart. 
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Det är en stor lättnad. Wagaye håller med, med eftertryck. Hon 
säger att framtiden ser ljus ut igen. När hon kom till Sverige hade 
hon höga mål, men när hon märkt hur svårt det är att få jobb 
har hon blivit nedslagen. Men nu kan hon höja målen igen, det 
är nästan som att få livet tillbaka! Afwerki och Pascal håller också 
med, det här är en väldigt stor möjlighet för dem att utvecklas 
och komma vidare i livet. Jag blir nästan oroad över deras höga 
förhoppningar och över hur glada de är. Jag tänker på vad som 
skulle hända om projektet inte leder nån vart, vad händer då med 
deras hoppfullhet? (Fältanteckning, 2016-09-14)

Dessa höga förväntningar föreföll vara något som även projektledarna kände 
och påverkades av, vilket kan ha bidragit till att de genom projektets gång 
ökade sina ansträngningar vad gällde att stödja projektmedarbetarna att 
hitta anställningar efter projektets slut. Samtliga fyra deltagare i projektet var 
intresserade av att arbete inom myndighetssfären men hade tidigare erfaren-
heter av att det var svårt att få tillträde till en kvalificerad arbetsmarknad. Sna-
rare motsvarade deras tidigare erfarenheter en underordnad inkludering, och 
flera av dem hade svårt att se vägar ut från de okvalificerade yrken de hittills 
fått tillgång till i Sverige, exempelvis lagerarbetare, vikarierande undersköter-
ska, städare och biträde på snabbmatsrestaurang. Deltagarnas förhoppningar 
handlade därför mycket om att projektet skulle ”öppna en dörr” till en annan 
arbetsmarknad:

För mig, jag kan säga att, det kan öppna väg för framtiden. Det 
är positivt för mig, det kan hjälpa mig med referenser också. Och 
att jag har upplevt jobbet också i praktiken! Jag lär mig också 
språket, svenska språket, och jag också får ta del av, från andra, 
erfarenheter, andra kollegors erfarenheter. Så det är en process 
man kan säga. /…/ Det här projektet kan öppna vägen för fram-
tiden och jag kan hitta också andra jobb, via det här projektet, 
genom kontakter. (Individuell intervju, 2016-09-26)

Deltagarna lyfte till stor del fram samma saker som projektledarna kring vad i 
projektet de tänkte skulle stödja dem i att närma sig mer kvalificerade anställ-
ningar. Det var alltså åter arbetslivserfarenhet (både formell och praktisk), 
språkutveckling, kontakter liksom möjlighet att tillägna sig kunskap kring 
myndighetsorganisationer som lyftes fram.

Även om alla deltagarna hade förväntningar på projektet kopplade till att 
de personligen skulle kunna närma sig arbetsmarknaden, delade de en annan 
inledande förväntning – nämligen förhoppningen att projektet skulle ge dem 
möjlighet att stödja andra människor. Detta var i de inledande intervjuerna 
ofta det första projektmedarbetarna kom att tänka på. Så här lät det när jag 
frågade en av dem vad hennes personliga målsättning var med att delta i 
projektet:

Målsättningen, det kan bli olika sätt. Förhoppningen, det är 
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jag kan ändra nånting, att jag kan påverka nånting /…/. Jag vill 
påverka, personer eller systemet. Och jag vill tänka att jag har 
gjort någonting bra, det handlar om det. Det handlar inte om att 
få pengarna eller nånting, jag vill tänka att jag har gjort någont-
ing bra. Att jag har deltagit på nått sätt för ett bra resultat. Och 
självklart man vill ha jobb, så man blir självständig och sånt. Jag 
tänker på det också, men först man måste tänka att man har gjort 
något jättebra. (Individuell intervju, 2016-09-26)

Deltagarna såg alltså inte på projektet bara som en etableringsinsats. De såg 
det som ett viktigt arbete i sig, som de ville vara en del av på grund av att 
det skulle ge dem möjlighet att ge ett positivt bidrag, oavsett vad det sedan 
gav dem själva i ett mer långsiktigt perspektiv. Just möjligheten att bidra till 
något viktigt är en central del av varför projektet upplevdes som positivt av 
deltagarna. 

Hur stödjer projektet arbetsmarknadsetablering?
Vid projektets start fanns primärt fem tankar om vad i projektet som skulle 
stödja deltagarnas etablering, och i det här stycket ska vi titta närmare på var 
och en av dessa mekanismer. Sammantaget kan alla dessa mekanismer ses 
som olika komponenter i deltagarnas mer generella professionella utveckling.

Formell arbetslivserfarenhet
Formell arbetslivserfarenhet ansågs vara en nyckel till att komma in på ar-
betsmarknaden. Att ha en post på sitt CV som visar att man har arbetat inom 
en viss bransch i Sverige upplevdes av projektledarna som en central tröskel 
att ta sig över för nyanlända. En tröskel som kan vara hög att överskrida just 
eftersom det är svårt att få den första anställning när tidigare svensk arbet-
slivserfarenhet saknas och erfarenhet från hemlandet (utifrån projektledar-
nas erfarenheter) ofta tycks vara mindre attraktivt hos svenska arbetsgivare. 
Såhär sa en av projektledarna:

Vad deltagarna ska få ut av det här? jo vi har tänkt. Det vi hade 
kunnat göra är att vi hade kunnat ta in dem på sex månaders prak-
tik. och där var vi, fler av oss som var med när vi började tänka på 
det här, var noggranna med att det inte bara skulle vara en prak-
tik. Praktik är jättebra, men när vi har möjlighet att anställa per-
soner tycker jag att vi bör göra det. Dels för att fler personer ska 
vara intresserade av att delta i projektet, för en sexmånadersprak-
tik är ganska långt utan att bli anställd, men dels också för att det 
kommer se ännu bättre ut på deras CV om dom har arbetat hos 
oss och inte bara praktiserat. (Individuell intervju, 2016-09-26)

En reell anställning ansågs alltså stå högre i kurs än praktik när det gäller 
arbetslivserfarenhet. En anledning till att projektet inte utformades som en 
renodlad ”praktik i staten” var alltså att anställning skulle öka projektdelta-
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garnas möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Det fanns således övervä-
ganden i projektets formella utformning som kan kopplas till syftet att stödja 
arbetsmarknadsintegration. Ett grundläggande stöd till arbetsmarknadseta-
blering som projektet bidrog med var alltså att det gav deltagarna en viktig 
post på deras CV.

Professionell kompetens
Kring utveckling av professionell kompetens var förhoppningen att deltagan-
det i projektet skulle stödja deltagarna i att öka sina praktiska kompetenser 
kring kvalificerat myndighetsarbete. Och just att ha fått arbeta praktiskt med 
kvalificerade och meningsfulla arbetsuppgifter var något som alla deltagare vid 
projektets slut lyfte fram som mycket utvecklande. Såhär sa en av deltagarna:

Vi har många dagar, vi har suttit bara och kollat på nätet, tagit 
[webb]utbildningar och sånt, och det, det har varit bra för oss, 
absolut. Men vi ville arbeta på riktigt. Så när vi började göra in-
tervjuer jag var jätteintresserad och glad inombords, för att jag 
kände att jag gjorde nått. Jag reser, jag träffar människor. Och 
inte bara att vi har intervjuat deltagarna. Nej, vi har pratat med 
personalen som finns där, för att få kontakta med dom [intervju-
personerna]. Det var jättebra, när vi gjorde undersökningen, det 
var min viktigaste tid. (Individuell intervju, 2017-03-16)

Och såhär berättade en annan om vad hon tyckte varit det bästa med projektet: 

Att vi fått bestämma vad vi vill göra själva och vara delaktiga i alla 
delar. Det känns bra att vi fick bestämma, vi fick göra vad vi ville 
och se resultatet [av det]. Så det känns jättebra. Det skulle inte 
kännas såhär om vi inte varit delaktiga. /…/ Och att skriva rap-
porten var jättestort också, jag hade inte tänkt att jag skulle kunna 
göra det så mycket som jag har gjort. Även om den är kort och 
nån annan har förbättrat den, men det känns jättebra att ha gjort 
det själva. Nu, jag vet att jag har gjort jättemycket för den där 
rapporten. Och det gör att ska tänka, om det kommer i framtiden 
till nått arbete som handlar om en produkt att skriva, jag ska inte 
backa och bli rädd. (Individuell intervju, 2017-03-21)

Det var inte heller bara det praktiska arbetet som bidrog till att öka delta-
garnas professionella kompetens. Också det de fick lära sig under olika ut-
bildningar var något som bidrog till denna utveckling. Såhär berättade en av 
projektledarna: 

Det finns en tanke med den här utbildningen [den externa ut-
bildningen i servicedesign], den här metodutbildningen vi köpte 
in. Att den också ska vara, vi hade ju kunna ta det själva, men 
tanken där var också att de skulle få något extra att sätta upp på 
CV:et, att de också har gått utbildning genom oss, för att det också 
förhoppningsvis ska hjälpa dem vidare in på arbetsmarknaden. 
(Individuell intervju 2016-09-26)
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Också vid planeringen av den utbildning deltagarna skulle erbjudas för att 
kunna utföra projektets undersökning fanns alltså de etablerande dimensioner 
med i beräkningarna. Servicedesignmetoden användes sedermera sparsamt 
i studien, och enbart sett till kunskapsproduktionen skulle man således 
kunna ifrågasätta värdet av att projektmedarbetarna gick denna utbildning. 
Ur ett etableringsperspektiv kan den externa utbildningen däremot ses som 
meningsfull eftersom den bidrog till projektmedarbetarnas mer allmänna 
kompetensutveckling och dessutom var lättare att formellt dokumentera på 
ett CV än vad den informella utbildningen inom projektgruppen var.

Språkutveckling
När det gällde projektets kunskapsutveckling framhölls projektmedarbetar-
nas (hem)språkkunskaper som en central kompetens de tillförde projektet. 
När det gäller projektet som etableringsinsats var istället det svenska språket i 
fokus. Precis som tidigare forskning visat ansågs inom projektet goda kunska-
per i svenska som en av huvudnycklarna in till den svenska arbetsmarknaden. 
Med tanke på hur kort tid merparten av projektmedarbetarna befunnit sig i 
Sverige var deras språkkunskaper redan från början relativt goda, även om 
de varierade mellan deltagarna. Därmed inte sagt att projektet inte hjälpte 
dem att utveckla språket ytterligare. Allt eftersom tiden gick i projektet var 
det tydligt att projektmedarbetarna pratade mer och mer obehindrat i olika 
arbetssituationer, och med ett mer nyanserat språk. Språkutvecklingen han-
dlar inte bara om att teoretiskt kunna det svenska språket. Det handlar också 
om att nå en språknivå som medger att individen kan hänga med och delta i de 
diskussioner som är en del av vardagen på en kvalificerad arbetsplats. Också 
projektmedarbetarna själva upplevde att deltagandet i projektet hjälpte dem 
att förbättra sin svenska. Såhär berättade en av deltagarna om vad som varit 
mest värdefullt i projektet:

Den största fördelen med det här projektet, hmmm... Ett: språket. 
Och sen, också hur man skriver rapporten, hur man skriver myn-
dighetsrapporter, och hur man skriver också brev. /…/ Jag berät-
tat för dom [projektledarna], för mig det var jättebra [att skriva 
rapporten på svenska], jag har utvecklats på att skriva, mitt [sven-
ska] språk också. När du sitter vid datorn och tänker och skriver 
så, det blir normalt [att skriva på svenska], när du upprepar igen, 
igen, igen. Så jag har utvecklats mycket i att skriva, på [svenska] 
språket. (Individuell intervju, 2017-03-17)

Och en annan:

När jag jobbade på [tidigare arbetsplats i Sverige], det var nästan 
nitti procent invandrare. Vi pratade bara arabiska, så mitt språk 
kunde inte utvecklas. Här, min svenska har utvecklats. /…/ Ibland 
när jag pratar med mina vänner och mamma, jag ber om ursäkt. 
*skratt* För ibland, jag börjar mixa svenska med mitt modersmål 
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/…/ för jag är här åtta timmar varje dag, så jag pratar svenska hela 
dan. (Individuell intervju, 2017-03-16)

Projektet bidrog alltså till att förbereda projektmedarbetarna för arbets-
marknaden genom att utveckla deras språk mot att bli mer fungerande också i 
krävande arbetssituationer, vilket också handlat om att lära sig fackspråk och 
myndighetsterminologi. I detta avseende kan författandet av rapporten ses 
som en viktig komponent, både genom den praktiska träningen i att använda 
svenska som skriftspråk, men också genom att det skapat förståelse för det 
specifika språk som används i myndighetsrapporter. Samtidigt som projektets 
bidrag till språkutveckling lyfts fram, var det flera av projektmedarbetarna 
som även efter projektets slut såg språket som en stor utmaning när det gällde 
att komma in på arbetsmarknaden, vilket gör det ytterligare tydligt hur stor 
utmaning språket är.

Förståelse för myndigheter som arbetsplats
En annan mekanism som på förhand identifierades som bidragande till ar-
betsmarknadsetablering var att få förståelse för myndigheter som arbetsplats. 
Detta handlade både om att lära känna det svenska myndighetsväsendet och 
att få insikt i arbetssätt och arbetsplatskultur. Såhär berättade en av delta-
garna:

Vi har lärt känna platsen och träffat kollegor som berättat vad 
dom jobbar med, och det var jätteintressant för innan trodde jag 
att dom alla jobbar på samma sätt. Och utbildningarna var jät-
teintressanta för att, jag tänkte att vi vet redan mycket [om eta-
bleringsuppdraget], men det var inte så. /…/ Jag hade ingen an-
ing om myndigheter, hur det funkar med myndigheter, och vad är 
skillnad mellan dom. (Individuell intervju, 2017-03-16)

Deltagarna underströk genomgående att de lärt sig väldigt mycket under 
projektet, och lyfte fram många exempel på hur projektet bidragit till att öka 
deras förståelse för myndighetsväsendet och arbetsuppgifterna, både genom 
att kollegor berättat om sin yrkesroll och genom de olika internutbildningar 
och skriftliga material de fått möjlighet att tillägna sig. För många etniska 
svenskar som vuxit upp i landet och dessutom är högskoleutbildade inom 
samhällsvetenskapliga ämnen kan en kunskap om det svenska systemet 
förväntas vara närmast internaliserad, men för en person som kommer ny till 
landet kan inget sådant tas för givet. Att projektet gett deltagarna möjlighet 
att tillägna sig dessa kunskaper kan ses som värdefullt ur ett etableringsper-
spektiv, då sådan kunskap i princip är en grundförutsättning för att arbeta 
inom myndighetsväsendet. Genom att vara på plats på kontoret och se hur 
kollegorna arbetade kunde deltagarna dessutom lära sig mycket om själva 
arbetsrutinerna på en svensk myndighet. Såhär säger Pascal om vad han har 
lärt sig: 
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Pascal: hur man jobbar i teamet. Och hur man blir tyst på jobbet 
*skratt*

Erik: Vad då?

Pascal: alltså, nu pratar jag inte så mycket. För vi [projektmedar-
betarna] brukar prata jättemycket och, ja, prata med varandra 
[när de satt tillsammans i det öppna kontorslandskapet]. Men 
här är det lite tyst och så, i miljön.

Erik: Just det.

Pascal: Det är tyst, alla jobbar, och så när vi fikar, då prata man. 
Och sen, jag har märkt, alltså dom jobbar på ett professionellt sätt. 
Tillexempel en smågrej: dom vill diskutera [en fråga] kanske, jag 
vet inte, kanske i 30 minuter, innan dom bestämmer. Och alltså 
det är jättebra, för vi brukar inte göra det [på min arbetsplats i 
hemlandet], vi bestämde bara och sen körde vi. Och det är bra 
att dom diskuterar med varandra, dom tänker inte ensamma. Om 
man tänker nånting så man berättar till en kollega och en annan 
kollega, man frågar. Det var bra. Jag har börjat här, att göra det 
också. (Individuell intervju, 2017-03-16)

De insikter Pascal pratade om här kan ses som en viktig del av en professionell 
utveckling, och handlar om att förstå och anpassa sig till hur arbetsproces-
serna ser ut på en myndighet. I citatet framkommer hur insikterna också 
handlar om förståelse för de mera subtila aspekter av livet på en arbetsplats 
som kan benämnas som arbetsplatskultur. I citatet handlar detta om hur ljud-
nivån i det öppna kontorslandskapet förväntas vara, liksom att man förväntas 
diskutera frågor med kollegor innan man går vidare i en arbetsprocess. Kring 
arbetsplatskultur framkom genom observationerna även hur deltagarna an-
passade sin klädsel till arbetsplatsen, liksom att de blev en del av den fikakultur 
som uppmuntrades på kontoret. Även om arbetsplatskulturer och informella 
regler kan variera mellan olika organisationer, kan också dessa aspekter av att 
förstå en arbetsplats inre liv vara nyttiga i framtida anställningar, genom att 
det skapar en känslighet för hur man kan behöva anpassa sig till den rådande 
kulturen när man kommer till en ny arbetsplats. 

Nätverk och kontakter
Det sista område som identifierats på förhand kring hur projektet förväntades 
stödja deltagarna i deras etablering handlade om att det kunde möjliggöra för 
dem att expandera sitt professionella nätverk, inte minst med kontakter som 
på olika sätt skulle kunna vara viktiga för att få framtida anställningar. Även 
detta kan projektet sägas ha bidragit med i realiteten. Bara en sådan sak som 
att kunna ge referenser i form av kvalificerade yrkespersoner (projektledarna) 
kan ses som en del av denna mekanism som visade sig bli värdefull. Utöver 
detta lyfter projektdeltagarna även fram hur de på olika konferenser och 
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möten, både internt på myndigheten och externt, har parat med och bekantat 
sig med individer på olika positioner inom myndighetssfären, vilket kan ses 
som grundstenar till att börja bygga upp ett mera generellt professionellt 
nätverk av adekvata kontakter.

Projektet ger mer än planerat…
I termer av etableringsinsats gav projektet alltså mycket av det som på förhand 
varit planerat. Dessutom stöttade det projektmedarbetarna på flera andra 
sätt, som inte var verbaliserat vid projektets start. Projektets kanske viktigaste 
etablerande dimension har, utifrån deltagarnas perspektiv, med insikt och 
självförtroende att göra. Såhär berättade Wagaye, som varit i Sverige länge 
men aldrig fått möjlighet att arbeta inom ett kvalificerat yrkesområde, när jag 
frågade henne om projektet fått henne att tänka annorlunda på sitt framtida 
yrkesliv:

Ja, faktiskt. Jag hade tänkt jobba vidare inom vård, för det är den 
enkla, för att hitta [jobb]. Och inte bara därför, men jag trodde 
att det är bara det jobb som jag får, där jag kan hjälpa människor. 
/…/ Den där känslan försvinner inte så lätt, jag hade inte tänkt att 
jag skulle få några andra möjligheter, men eftersom jag fick den 
här [chansen att vara med i projektet]. Då tänkte jag att jag kan 
hjälpa folk på andra sätt. Att jag inte alltid behöver jobba inom 
vården /…/ Nu har jag fått självförtroende. Jag tänker: okej jag 
klarar det om jag får jobb i framtiden i den här organisationen. 
/…/ Jag har sökt jättemånga tjänster, på Försäkringskassa, Skat-
teverket och olika myndigheter, som jag aldrig tänkt skicka ansö-
kan över huvud taget till förut. Men det, självförtroendet som jag 
fick, var jättestor nytta av det här projektet. (Individuell intervju, 
2017-03-21)

Att inse att det är möjligt att söka och få ett kvalificerat jobb var en viktig 
ögonöppnare som projektet bidrog med. Wagaye hade efter sina åtta år i 
landet närmast gett upp hoppet om ett mer kvalificerat yrke och börjat förlika 
sig med tanken att arbeta som okvalificerad personal inom äldrevården. Detta 
är i och för sig jobb hon tycker om, men som egentligen inte motsvarar hennes 
egna ambitioner eller akademiska kompetens. Hennes beskrivning kan ses 
som ett accepterande av den underordnande inkludering som Vesterberg 
(2011) lyfter fram som signifikativ för nyanländas etablering. Också andra 
deltagare berättade att de innan projektet aldrig skulle kommit på tanken att 
söka anställningar inom myndighetsväsendet, eftersom de varken trott att de 
skulle ha en chans att få sådana jobb eller att de skulle klara av dem. Ett av 
projektets mer centrala bidrag till deltagarnas etablering handlade alltså om 
att det stärkt deras tro på sig själva som yrkespersoner. Insikten om att det 
är möjligt att söka och klara av kvalificerade tjänster kommer mycket ur det 
nyvunna självförtroendet, men tycks även springa ur en ökad förståelse för 
arbetsmarknaden och vad myndighetsarbete innebär. Om projektplaneringen 
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tog fasta på de konkreta aspekterna av vad projektet kunde ge deltagarna 
(CV-poster, ökad professionell kompetens, förbättrat språk och kunskap, 
nätverk), lyfter projektmedarbetarna fram dess känslomässiga/psykologiska/
intellektuella dimensioner. Dessa aspekter är till stor del två sidor av samma 
mynt, men för deltagarna är det inte bara (eller ens primärt) den formella 
kompetensen eller kunskapen de uppfattar som betydelsefull, utan snarare 
den förändrade självbild och de insikter som deltagandet i projektet lett till. 

Ytterligare något som projektet gav, som inte var planerat på förhand, 
har med konkret stöd i arbetssökandet att göra – sådant som normalt inom 
Arbetsförmedlingen kategoriseras som ”arbetsförberedande insatser” (se 
Arbetsförmedlingen 2016). I samband med att projektmedarbetarna i pro-
jektets slutfas började söka andra anställningar uppfattade projektledarna att 
de kunde behöva praktiskt stöd i detta. Såhär berättade en av projektledarna 
i projektets slutfas: 

Både jag och [den andra projektledaren] blev väldigt frustrerade 
över [att deltagarna hade svårt att få anställning efter projektets 
slut], för vi vill jättegärna hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. /…/ 
Så jag har haft ett möte med dom där jag hjälpte dom att skriva. 
Vi gick in på specifika handläggartjänster; på Försäkringskassan, 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen. Och jag hjälpte dom lik-
som att utforma ett personligt brev. Och jag tittade även på deras 
meritförteckning /…/ jag vet ju liksom vad svenska arbetsgivare 
förväntar sig av en meritförteckning. Framförallt att arbetslivs-
erfarenhet ska komma först, och det hade dom inte fått med. Dom 
hade skrivit vad de har för mål, vad de vill jobba med. Och har 
man flera hundra sökande, då kanske man bara lägger undan en 
sån meritförteckning utan att titta närmare, tyvärr. Så då fokuse-
rade vi på att utgå från nån sorts mall. /…/ För jag tyckte det är 
lite tråkigt att se att personer med så bra kvalifikationer, som gör 
ett jättebra jobb liksom, att på grund av en sån grej går man inte 
vidare. (Individuell intervju, 2017-01-11)

Projektledarna ägnade alltså tid till handfast vägledning i att skriva personligt 
brev och CV, liksom kring var man kan söka arbete och att förbereda sig inför 
anställningsintervjuer – något som projektdeltagarna uppfattade som mycket 
positivt. Den här typen av arbetsförberedande insatser förväntas primärt vara 
en del av andra aktiviteter inom etableringsuppdraget, och inte ett innehåll 
i praktiker eller subventionerade anställningar. Å ena sidan kan man alltså 
säga att projektledarna tog på sig ett ansvar som formellt inte var en del 
av projektet, å andra sidan kan det finnas klara fördelar med att integrera 
arbetsförberedande insatser inom aktiviteter som formellt kategoriseras som 
yrkespraktik eller subventionerad anställning. Om sådan vägledning inte-
greras i yrkespraktiker eller subventionerade anställningar är det troligt att 
vägledningen bygger på mer tydliga insikter i vilka förväntningar som finns 
inom yrkessektorn. Att denna blandform av insatser kunnat göras så smidigt 
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i projektet kan ha att göra med att det var just Arbetsförmedlingen som drev 
projektet. Troligen är det svårare att förvänta sig att andra arbetsgivare som 
tar emot deltagare från etableringsuppdraget ska ha kompetens eller intresse 
att ge den typen av stöd, men i de fall det är möjligt kan det ha tydliga fördelar. 
Just projektledarnas tydliga engagemang och genuina vilja att verkligen hjälpa 
deltagarna in på arbetsmarknaden kan alltså ses som en viktig mekanism i 
projektet, en aspekt som alltså inte ska underskattas som framgångsfaktor i 
etableringsinsatser.

…men det ger inte precis allt
Som framkommit gav projektet deltagarna mycket i termer av stöd till 
etablering, vilket de också framhöll i de avslutande intervjuerna. Men på 
specifika frågor om vad projektet kunde ha innehållit mer av kom ett par 
synpunkter fram. Den mest centrala av dessa rörde auskultering och breddad 
yrkespraktik. För att bredda sin kompetens och förståelse för olika yrkesroller 
på myndigheten var det planerat att projektdeltagarna skulle auskultera hos 
olika enheter och avdelningar på huvudkontoret. Detta visade sig dock svårt 
att genomföra i praktiken. Både deltagarna själva och projektledarna tog up-
prepade kontakter med ett flertal individer runt om på huvudkontoret, ändå 
lyckades bara ett par kortare auskulteringar komma till stånd. Man tycks i 
projektplaneringen ha underskattat vad som skulle krävas för att möjliggöra 
auskultering och behövt förankra denna tanke tydligare inom organisationen. 
Att auskultering inte genomfördes i tänkt omfattning innebar att projekt-
deltagarna under vissa perioder (framförallt i inledningen av projektet) hade 
mindre att sysselsätta sig med än planerat. Det deltagarna i efterhand saknade 
i projektet var dock inte primärt auskultation inom huvudkontoret, utan möj-
ligheten till praktik på lokalkontor. Såhär lät det på den sista gruppintervjun 
jag gjorde med deltagarna när jag frågade om de saknat något i projektet:

Wagaye: Det skulle varit bättre om vi var på lokalkontor också, 
eftersom vi fick inte möjlighet att följa med och kolla vad dom gör 
där. Vi kan [teoretiskt] i alla fall, men det är inte samma [sak], 
/…/ det skulle vara bättre om vi sett vad handläggarna gör. I hel-
heten när man ser på det, det är bara det som jag önskar, att vi 
skulle varit på [lokal] arbetsplats, och se hur det ser ut.

Afwerki: Jag hade ett förslag i början [av projektet], om vi ska 
få jobb nu som handläggare, om vi hade gjort praktikplatsen på 
[lokalkontor] i behörighetutbildning. Men vi har saknat att ha 
den i utbildningen, vi har inte behörigheten [att jobba som ar-
betsförmedlare] nu. Om vi fått ta den här utbildningen, det skulle 
varit jättebra för oss att hitta jobb, enklare på Arbetsförmedlingen. 
Jag har gjort en [anställnings]intervju med Arbetsförmedlingen 
i X-stad, och hon frågade mig: har du tatt den här utbildningen, 
och jag har inte tagit den. (Gruppintervju, 2017-02-16)
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Alla projektmedarbetarna gick den teoretiska delen av den interna be-
hörighetsutbildning som är obligatorisk för nyanställda arbetsförmedlare. 
Däremot fick de inte möjlighet att genomföra den praktik på lokalkontor 
som utbildningen innehåller och som krävs för att få behörighet som arbets-
förmedlare. Med utgångspunkt i de konkreta arbetsuppgifter som projektet I 
centrum av etableringen innehöll (att genomföra en undersökning om etabler-
ingsuppdraget) ansågs det inte nödvändigt för deltagarna att göra praktiken 
på lokalkontoren. Ur etablerande synpunkt hade dock denna praktik varit 
relevant eftersom det skulle gett deltagarna formell behörighet att direkt efter 
projektet arbeta som arbetsförmedlare.

Vad gäller deltagandet i arbetet på den arbetsplats där deltagarnas praktik/
anställning var förlagd fanns en tanke om att ansvaret för att erbjuda arbetsup-
pgifter skulle delas av alla medarbetare på enheten. Meningen med detta var 
att deltagarna skulle få en bredare arbetslivserfarenhet, som inte enbart kom 
från den undersökning som genomförde inom ramen för projektet utan även 
från andra arbetsuppgifter och projekt som bedrevs på enheten. Detta skedde 
till viss del, och framförallt involverades deltagarna i sådana sammanhang där 
deras kunskaper i arabiska respektive tigrinja kom till nytta. De engagerades 
för att översätta, skriva och korrekturläsa olika texter, men även för att bidra 
med sina perspektiv i utvecklandet av vissa informationsmaterial och tjänster. 
Dock så haltade det gemensamma ansvaret för att erbjuda arbetsuppgifter, 
och den stora merparten av arbetet deltagarna utförde genomfördes inom 
projektets undersökning. Som en av projektledarna uttrycker det: ”allas an-
svar blev ingens ansvar”. Såhär berättar en projektmedarbetare:

Om vi hade varit sådär delaktigt [som i projektets arbete] med 
alla andra som jobbar på enheten och se hur det ser ut att, hur 
deras uppgifter ser ut. Vi vet att dom är jätteupptagna, och dom 
har ingen tid och så, men det skulle vara bättre om vi var med mer 
praktiskt, om vi var med [på mer] praktiska grejer. Nu vi har tagit 
mer tid med webb-utbildningar [istället], och man lär sig, men 
inte som praktiskt [arbete]. Så det skulle vara bättre, och vi skulle 
lärt oss jättemycket, [om vi] var med mer när dom jobbade. Nu 
var det lite begränsat. (Individuell intervju, 2017-03-21)

En potentiell förklaring till detta utfall kan kopplas till att det var fyra personer 
som deltog i projektet. Samtidigt som detta var adekvat för den undersökn-
ing som projektet I centrum av etableringen skulle genomföra, kan antalet 
ha försvårarat involvering i andra projekt. De fyra deltagarna blev en väl 
sammansvetsad grupp som genomförde merparten av sina arbetsuppgifter 
tillsammans. Detta kan ha gjort att andra anställda upplevde att de borde 
involvera dem alla fyra i olika arbetsuppgifter (vilket kunde vara svårt) och 
att de utifrån en rättvisetanke inte ville tillfråga bara en av personerna. Om 
det bara handlat om en eller två personer hade det eventuellt varit lättare att 
involvera dessa i andra arbetsuppgifter. Problemet med att deltagarna inte 
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involverades i andra arbetsuppgifter ska inte överdrivas, till stora delar hade 
de tillräckligt att göra inom projektet vilket i sig gav ansenligt med adekvat 
arbetslivserfarenhet. Under vissa perioder hade det till och med kunnat bli 
splittrat om de samtidigt involverats också i andra arbetsuppgifter. Men i ter-
mer av etablering hade ökad involvering på arbetsplatsen kunnat ge en ännu 
bredare yrkeserfarenhet, samt bidragit genom stärkta nätverk och relevanta 
kontaktytor för framtida arbetssökande.

Resultatet och verksamma ingredienser:  
Varför blev projektet lyckat?
Ett halvår efter att projektet I centrum av etableringen avslutats var samtliga 
fyra projektdeltagare anställda på andra positioner inom Arbetsförmedlingen. 
En av deltagarna arbetade kvar på Enheten för integration och etablering, där 
han fått en tidsbegränsad anställning i ett annat projekt och som vid intervju-
tillfället skulle sträcka sig ytterligare sex månader framåt. Övriga tre hade fått 
anställningar på olika lokalkontor, två stycken på som tillsvidareanställda 
arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget, och en som arbetsförmedlaras-
sistent på ett annat lokalkontor. Sett till detta utfall kan projektet sägas ha 
varit en stor framgång i fråga om att stödja deltagarna att få anställningar 
inom kvalificerade yrken. Detta uppnåddes dock inte utan ansenlig ansträng-
ning från projektdeltagarna, och i slutskedet av projektet gav de uttryck för 
en påtaglig frustration och oro inför framtiden. Med undantag för den person 
som fick fortsatt anställning på huvudkontoret var deltagarna – trots den 
erfarenhet och ingång som projektet innebar – tvungna att söka en mängd 
anställningar innan de till slut fick anställning inom organisationen. Delta-
gandet i projektet I centrum av etableringen innebar alltså ingen räkmacka in 
på Arbetsförmedlingen, och praktik eller subventionerad anställning är långt 
ifrån en garanti för fortsatt tjänst inom en organisation. Detta till trots var 
deltagandet i projektet med säkerhet helt avgörande för att alla deltagarna 
till syvende och sista faktiskt fick anställningar inom Arbetsförmedlingens 
organisation.

Meningsfullhet
Hur kom det sig då att projektet blev så lyckat? Att alla deltagarna fått anställ-
ningar inom samma organisation som projektet ägde rum ger en indikation 
på hur viktig den första ingången till en arbetsgivare kan vara. Men denna 
ingång förklarar inte ensam att deltagarna lyckades få tjänster. Detta berodde 
även på att projektet i stor utsträckning gav det övriga stöd till etablering 
som man hade hoppats på, liksom ett kanske avgörande självförtroende som 
gjorde att deltagarna faktiskt sökte kvalificerade anställningar och inte gav 
upp trots ett flertal motgångar i arbetssökandet. Genom att tittar närmare 
på exakt vad deltagarna uppfattat som avgörande i projektet kan analysen av 
varför projektet varit lyckosamt fördjupas ytterligare. En aspekt av projektet 
som samtliga deltagare lyfter fram är att det gav dem möjligheten att arbeta 
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med något meningsfullt och viktigt. I den här fältanteckningen från första 
gången jag träffade projektmedarbetarna pratar de om varför de ville vara 
med i projektet:

Malva säger att hon undrar varför Arbetsförmedlingen inte gjort 
den här undersökningen tidigare. Det här är något som varit 
viktigt jättelänge säger hon, att nyanländas röster blir hörda, vi 
måste prata och bli hörda. Hon säger att hon pratat med många 
nyanlända från Syrien. De är tacksamma för att de fått komma till 
Sverige, men det finns många saker som kan förbättras. Därför 
tycker hon det är viktigt att vara med i projektet, för att vi [pro-
jektmedarbetarna] ska kunna få fram de här åsikterna och visa 
på var det finns problem, så det kan bli förändring. Precis säger 
Wagaye, det vi kan hjälpa till med är att de [andra nyanlända] 
kan berätta om detta från sitt perspektiv. Det är lättare för dem att 
prata med oss om det. För det kan finnas en oro från många, från 
deras hemländer, att de inte vågar prata med myndigheter. Och de 
förstår kanske inte att det är annorlunda här i Sverige, de är rädda 
att något kan hända. Pascal håller med och säger att det är viktigt 
det de ska göra, för att det kan göra skillnad och att Arbetsförm-
edlingens arbete blir bättre. (Fältanteckning, 2016-09-14)

Känslan av meningsfullhet i arbetet kopplas här både till möjligheten att 
förbättra situationen för människor som kommer till Sverige som flyktingar, 
och till känslan av att kunna bidra aktivt till någonting som är av betydelse 
för arbetsgivaren. Meningsfullheten i arbetet kopplas även till att de faktiskt 
fått arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter. Såhär berättar projektmedar-
betarna i en gruppintervju mitt under den period när de var ute och gjorde 
intervjuer för projektet:

Pascal: Det känns bra att man åker ut och träffar [intervjuper-
soner] och jobbar på projektet och så, det känns som att vi verkli-
gen jobbar. Vi är inte bara, till exempel, innan var vi i utbildning, 
så det känns bra att bli anställd.

Wagaye: Vi kunde inte göra det innan vi blev anställd, åka ut och 
intervjua. Så det ger oss makten att gå ut och jobba egentligen, så 
det, det är roligt att ha nånting [riktigt att göra]. 

Pascal: Vi är handläggare nu!

Wagaye: Det står handläggare på våra kontrakt, så det känns bra. 
Förut var det bara att läsa, eller följa med på nått möte och sånt. 
(Gruppintervju, 2016-12-19)

Just det faktum att det varit ”skarpt läge” för deltagarna kan ses som en 
avgörande styrka i projektet. Även om projektledarna fanns med som stöd, 
fick deltagarna i stor utsträckning själva arbeta med genomförandet av 
projektets kvalificerade arbetsuppgifter, vilket framstår som centralt för att 
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bygga upp det professionella självförtroende projektet gett dem. En renodlad 
praktikplats eller auskultation där deltagarna i första hand lär sig genom att 
se hur andra bedriver sitt arbete hade med största sannolikhet inte kunnat ge 
lika goda resultat i detta avseende.

Betydelsen av kvalificerade etableringsinsatser
Deltagarna rekryterades till projektet primärt med utgångspunkt i sina språk-
kunskaper och egenupplevda erfarenheter. Samtidigt som denna rekryterings-
grund var adekvat i förhållande till projektets kunskapsutveckling hade den 
kunnat medföra begränsningar i projektets etablerande målsättning. Philip 
Lalander (2012) har visat att deltagarinvolvering i forskningsprojekt kan leda 
till att deltagarna får en etablerad roll som just experter på en viss livssituation 
eller erfarenhet, men att denna snäva roll också kan medföra svårigheter i att 
gå vidare till andra typer av arbetsuppgifter eller anställningar: deltagarna 
”fastnar” i en roll som professionella representanter för en målgrupp. Med 
tanke på rekryteringsgrunden fanns en risk att en liknande situation skulle 
uppstå i projektet I centrum av etableringen, framförallt eftersom projektet 
inte lyckades rekrytera deltagare med den formella kompetens som från bör-
jan planerats. Denna fälla lyckades projektet dock undvika då deltagarna gavs 
goda möjligheter att arbeta också med arbetsuppgifter som inte var direkt 
knutna till deras egenupplevda erfarenhet, vilket möjliggjorde en mer allmän 
professionell utveckling. 

Det faktum att deltagarna inte hade den kompetensnivå som först 
planerats (forskarutbildning), liksom att projektet inte anpassades till deras 
faktiska kompetensnivå, kan till och med ha varit gynnsamt för projektet som 
etableringsinsats. Eftersom projektet var designat för individer med en högre 
formell kompetens innebar det att deltagarna hela tiden fick ligga nära den 
övre gränsen för sin egen förmåga, vilket sannolikt innebar att de utvecklades 
mer i sin professionella roll än vad personer med forskarutbildning hade gjort 
i samma projekt. Tidigare forskning har visat att ett problem med många 
arbetsplatsförlagda etableringsinsatser är att deltagarna är överkvalificerade 
för platserna som erbjuds (Calmfors m.fl. 2002; Liljeberg m.fl. 2012; Vester-
berg 2011). Sådana upplevelser kan snarast verka demoraliserande genom att 
individerna sänker sina förhoppningar och ambitioner när det gäller att nå 
yrken som matchar deras kompetensnivå. Projektet I centrum av etableringen 
kan i motsats till detta ses som en ytterst kvalificerad insats i förhållande till 
deltagarna kompetensnivå, där arbetsuppgifterna innebar en utmaning som 
gett deltagarna goda förutsättningar till utveckling. Studien påvisar alltså 
betydelsen av etableringsinsatser som innehåller kvalificerade arbetsuppgifter 
som överensstämmer med deltagarnas potential.
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Stöd, egenmakt och roller
Deltagarna rekryterades inte till arbetsplatsen genom en öppen utlysning till 
en ordinarie vakant tjänst − de rekryterats genom en speciell ordning, utifrån 
ett förmodat behov av en stödinsats för att närma sig arbetsmarknaden. Där-
för skilde de sig från andra anställda som rekryteras till Arbetsförmedlingen 
på flera punkter, bland annat genom att deras svenska språkkunskaper var 
begränsade, att de hade begränsade erfarenheter av det svenska politiska 
systemet och förvaltningssystemet liksom att de saknade tidigare erfarenheter 
av myndighetsarbete i Sverige. Just att deltagarna skulle kunna utvecklas på 
dessa punkter var det projektet förväntades bidra med. Deltagarna skilde sig 
dessutom från andra anställda också genom att de hade högre språkkompe-
tenser på andra språk än svenska liksom högre både formell och erfarenhets-
baserad kunskap om migrationsländers politiska situation, samhällssystem, 
myndighetsväsende och kulturella kontext. De hade dessutom egen erfar-
enhet av migrationsprocesser, att komma som ny till Sverige och att delta i 
Arbetsförmedlingens insatser. Deltagarna skilde sig alltså från majoriteten av 
de anställda på arbetsplatsen på ett sätt som gör att de i vissa avseenden var 
i behov av särskilt stöd i sitt yrkesutövande, medan de samtidigt också besatt 
olika unika kompetenser som kunde utgöra en tydlig tillgång för myndigheten. 
I det fortsatta ska vi titta närmare på hur deltagarnas speciella förutsättningar 
hanterades inom projektet; en fråga som har karaktäriserats av en spänning 
mellan riktat stöd och eget ansvar.

Två olika ansatser
När projektet inleddes bedrevs den operativa projektledningen av Linnea. 
Hon hade en tydlig plan för hur projektmedarbetarna skulle tas emot på ar-
betsplatsen, och hon var noga med att ta ansvar för att deltagarna under den 
inledande tiden av projektet hade tillräckligt med aktiviteter att genomföra. 
Hon bokade in möten med kollegor, hjälpte deltagarna att välja utbildningar 
de skulle gå och ordnade träffar med andra avdelningar på huvudkontoret. 
Hennes arbetssätt kan sägas bygga på en omhändertagandelogik som utgick 
från förståelsen att projektmedarbetarna, åtminstone inledningsvis, behövde 
mycket stöd för att få struktur på sina arbetsdagar och att det var orimligt 
att förvänta sig att de skulle kunna gå direkt in i arbetet som vilken annan 
anställd som helts. Hennes ambition var att deltagarna inte skulle lämnas 
ensamma och hon arbetade aktivt både med att vägleda deltagarna i deras 
introduktion till myndigheten och att skapa struktur kring projektets under-
sökning. En dryg månad in i projektet blev Linnea sjukskriven och Cecilia tog 
över projektledarskapet. Hon hade en till stora delar annorlunda inställning 
till hur projektet skulle drivas. Såhär berättade hon i en intervju i samband 
med att hon tagit över projektledarskapet:

Det är väldigt viktigt för mig att kunna påverka [projektet] på det 
sättet, utifrån det jag tror på. Och jag tror ju på att var och en har 
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en inneboende egenmakt och liksom ett ansvar, och då är det vik-
tigt att man behandlar dom här personerna som vuxna personer. 
Dom är välutbildade precis som vi, dom har samma erfarenheter 
på det sättet, det finns ingen anledning till att jag ska va den som 
tar kontrollen [över arbetet] på nått sätt till hundra procent. I 
början var jag nästan lite besvärad för att dom kom ju, så fort det 
var nånting som dom tänkte [göra], då kom dom och frågade om 
det var okej. Och det kändes inte okej för mig. För jag ser dom 
som jämbördiga individer. /…/ Vi [på Arbetsförmedlingen] har ju 
lite av en sån här ”ta hand om-mentalitet” i förhållande till dessa 
personer. Alltså, som jag ändå förstår att man har, man menar 
väl, men jag tror att det kan bli fel, när vi liksom sätter oss på våra 
höga hästar och ska hjälpa. /…/ Och där tror jag att jag har en 
fördel eftersom jag inte har jobbat som arbetsförmedlare, så jag 
har inte det tänkandet liksom, utan för mig är det ju självklart att 
de är en individ på samma [villkor]. Man ser dem [ofta] som del- 
tagare, praktikanter inom ramen för etableringsuppdraget, med-
an jag ser dem som medarbetare. (Individuell intervju, 2016-11-
07)

Cecilia underströk vikten av att förstå projektmedarbetarna som jämbördiga 
medarbetare och inte som praktikanter inom en etableringsinsats (vilket de 
förvisso var då intervjun genomfördes). Den här utgångspunkten bygger på 
tanken att det kan vara kontraproduktivt att ”hjälpa” deltagarna för mycket. 
Istället bör de bemötas som jämlika individer och ges ett så stort ansvar som 
möjligt att själva administrera sin tid och sitt arbete i projektet. Bara då kan 
de utvecklas och få förståelse för vad det faktiskt innebär att arbeta på en 
myndighet. Cecilia underströk att projektmedarbetarna alltid kunde komma 
till henne om de hade praktiska frågor, men att hon inte ville ta över och göra 
jobbet åt dem. Projektmedarbetarna skulle få agera som de själva ville, på eget 
bevåg utan att behöva fråga henne om lov. Till skillnad från omhändertagan-
delogiken kan Cecilias ansats ses som en egenansvarslogik, som bygger på 
synen att projektmedarbetarna är jämbördiga individer som inte bör hållas 
tillbaka i sin yrkesroll genom att andra tar ansvar för deras arbete och arbets-
situation. 
 
Stöd till egenmakt
Projektledarnas skilda ansatser kan analyseras i termer av ”empowerment”. 
Empowerment är ett vitt förgrenat synsätt inom socialt arbete som tar ut-
gångspunkt i en positiv syn på individer som kapabla, och att välfärdsinsatser 
bör orienteras mot att stödja till egenmakt och självständighet (se Askheim 
och Starrin 2007). Utifrån detta perspektiv kan en allt för stark (om än välvil-
lig) maktutövning − liksom ett arbete som i allt för hög utsträckning utgår 
ifrån en professionell omhändertagandelogik − bli paternalistiskt och leda till 
att individen inte får möjlighet att frigöra sig från organisationens omsorg 
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och bli självständig. Samtidigt understryks att empowerment inte handlar om 
att det offentliga ska dra sig tillbaka och lägga över ansvaret för välfärden på 
individen. En kritik som framförts är att empowermentbegreppet har använts 
som en förevändning för att minska olika typer av offentliga stödinsatser, 
utan att samtidigt möjliggöra för medborgarna att ta ansvar över sina egna 
liv (Rønning 2007; Nielsen 2009). Empowermentarbete inom enskilda 
verksamhet bör snarare utövas genom att deltagarnas behov av stöd erkänns, 
men att stödinsatserna organiseras på ett sätt som medger att deltagarna 
själva kan ta makt över situationen. Projektet I centrum av etableringen han-
dlade inte direkt om socialt arbete, men empowermentperspektivet är ändå 
användbart för att förstå projektledarnas olika ansatser. Utifrån detta pers-
pektiv kan både en allt för hårdragen omhändertagandelogik och en allt för 
hårdragen egenansvarslogik förväntas göra att målsättningen om egenmakt 
för projektmedarbetarna inte uppnås. I det ena fallet eftersom de stödjande 
funktionerna kväver möjligheten till egenansvar och i det andra för att stödet 
blir så ringa att deltagaren inte får nödvändiga verktyg att bli självständiga. 
Utifrån detta perspektiv skulle en medelväg alltså vara att föredra, där det 
finns en känslighet för att förstå projektmedarbetarnas eventuella behov av 
stöd samtidigt som detta stöd utformas på ett sådant sätt att deltagarna själva 
med tiden kan utföra ett självständigt arbete.

Utan att säga att endera av de två operativa projektledarna inte hade 
kunnat leda hela projektet på ett tillfredsställande sätt, kan projektledarbytet 
sägas ha infallit lägligt. Såhär sa en av projektmedarbetarna om skiftet av 
projektledare:

Om det var i början kanske vi skulle märka det mer, om det fanns 
skillnad. För det var mycket vägledning från Linneas sida, att 
boka olika träffar med olika kollegor, och andra grejer. Men nu 
är det nästan slut med det [praktiktiden] så vi märker inte så  
mycket. (Gruppintervju, 2016-11-04)

Om man tänker sig att projektmedarbetarnas behov av stöd varit som störst 
i början, för att sedan avta allt eftersom de lärde känna arbetsplatsen och 
arbetsuppgifterna, kan det ha varit passande att den som ledde projektet in-
ledningsvis hade ett mer omhändertagande perspektiv medan den som ledde 
projektet under den senare (och större) delen hade mer av ett egenansvarsper-
spektiv. En ökad möjlighet att arbeta självständigt var också något som pro-
jektmedarbetarna såg fram emot och uppskattade. Att så blev fallet vid tiden 
för projektledarbytet hade dock inte bara med projektledarnas olika ansatser 
att göra, utan kan i stor del hänvisas till att skiftet inföll vid den tidpunkt i 
projektet då det mer praktiska arbetet var planerat att starta. 

Även efter att Cecilia tagit över projektledningen fortsatte deltagarna dock 
att efterfråga vägledning kring olika aspekter av sin yrkesutövning. Detta skulle 
eventuellt kunna tolkas som att de under Linneas projektledning socialiserats 
in i en roll där de hade svårt att ta eget ansvar. En troligare förklaring är dock 
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att detta behov handlade om deras begränsade erfarenheter av myndighets-
arbete, liksom att språkbarriären gjorde att de hellre frågade en gång extra 
än begick misstag utifrån missuppfattningar. Genom hela projektet visade sig 
deltagarna i vissa avseenden behövde mer stöd i sin yrkesutövning än vilken 
annan (nyanställd) kollega som helst. Men detta ska alltså inte tolkas i termer 
av bristande förmåga eller potential, utan måste förstås som en konsekvens 
av deras specifika förutsättningar. Med tiden anpassade också Cecilia sitt 
arbetssätt och erbjöd en högre grad vägledning än hon kanske initialt hade 
tänkt sig, vilket exempelvis tog sig uttryck genom tydligare ledarskap, mer 
kommunikation med deltagarna och stöd i olika praktiska moment.

Som påvisats var en av de viktigaste aspekterna för deltagarna i projektet 
att de utvecklade ett professionellt självförtroende. Att detta självförtroende 
uppstått kan ses som en indikation på att projektet lyckats upprätthålla någon 
form av balans mellan omhändertagande och egenansvar. Om omhänderta-
gandet genomgående varit för högt och deltagarna inte fått möjlighet att 
utmanas och själva genomföra kvalificerade arbetsuppgifter hade självförtro-
endet troligen inte blivit lika starkt. Om kraven på egenansvar å andra sidan 
varit för höga och arbetsuppgifterna för svåra hade projektmedarbetarna 
kunnat uppleva ett misslyckande i förhållande till sina arbetsuppgifter, vilket 
givetvis inte heller hade inverkat positivt på självförtroendet. 

Projektmedarbetarnas roller: praktikanter, kollegor  
eller något mitt emellan
För att förstå projektdeltagarnas situation kan deras roll i projektet och på ar-
betsplatsen diskuteras, och rollerna skiftade under projektets gång, vilket kan 
ses både som en styrka och en svaghet. Att de började som praktikanter gav 
dem möjlighet att lära känna organisationen i lugn och ro, för att sedan övergå 
till att vara anställda och därigenom få mer kvalificerade erfarenheter av myn-
dighetsarbete. Att deltagarna övergick till anställning innebar dessutom att de 
fick lön, liksom en mer solid erfarenhet att visa upp på sitt CV. Samtidigt ska de 
potentiella svårigheterna med att övergå mellan olika roller inte underskatta 
och rollskiftet tycks ha bidragit till en viss oklarhet kring mandat och förvänt-
ningar. Som praktikanter handlade projektmedarbetarnas roll mycket om att 
vara med på arbetsplatsen för att lära sig, snarare än att arbeta praktiskt. Som 
praktikanter hade de inte heller full tillgång till Arbetsförmedlingens intranät 
eller formell befogenhet att genomföra vissa arbetsuppgifter. När de sedan 
övergick till att vara anställda förändrades situationen tämligen radikalt, och 
då förväntades de ta ett stort eget ansvar för arbetet, som ”vilken medarbetare 
som helst”. Samtidigt kan upplevelsen av projektmedarbetarna som prakti-
kanter under en övergångsperiod ha funnits kvar både hos deltagarna själva 
och hos andra kollegor på arbetsplatsen, som vant sig vid att inte tänka på 
projektdeltagarna som vilken annan kollega som helst.

Med utgångspunkt i ett empowermentperspektiv kan man argumentera 
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för att projektdeltagarna inte i något skede borde uppfattats precis som vilken 
nyanställd medarbetare som helst. Däremot finns det en god tanke bakom 
denna idé, nämligen en vilja att inkludera dem i processerna på arbetsplatsen, 
att inte göra någon skillnad mellan individer och att behandla alla lika. Men 
om projektmedarbetarna hade uppfattats och bemötts precis som vilken an-
nan nyanställd kollega som helts hade detta samtidigt förbisett att de de facto 
inte var som vilken nyanställd som helst. Projektdeltagarna hade trots sin 
anställning – som diskuterats ovan – vissa faktiska omständigheter som skilde 
dem från andra kollegor. De var anställda via en arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd som syftade till att stödja deras etablering på arbetsmarknaden, och 
kunde utifrån den förutsättningen förväntas ha specifika behov av stöd även 
under sin anställning. Att i en sådan situation behandla projektdeltagarna 
precis som vilken annan nyanställd kollega som helst skulle ha riskerat att 
projektet inte nått sin fulla potential som etableringsinsats. Snarare än att be-
handla projektmedarbetarna som vilken nyanställd kollega som helst, kan det 
ur ett empowermentperspektiv ses som eftersträvansvärt att bemöta dem med 
samma öppenhet och dra in dem i arbetsprocesserna och gemenskapen på 
samma sätt som alla andra kollegor samtidigt som det finns en medvetenhet 
om att de skulle kunna behöva olika typer av specifikt stöd i sitt yrkesutövande. 
Under projektets gång visade det sig också att projektledarna uppfattade 
denna distinktion och inte behandlade deltagarna precis som vilken annan 
nyanställd kollega som helst.

Projektledarnas roller: metodstöd, mentorer eller handledare
Även projektledarnas roll(er) kan teoretiseras. Formellt innebar denna roll just 
att leda projektet. Projektledarskapet i projektet I centrum av etableringen 
kan dock sägas ha inneburit en bredare uppgift än ett ”vanligt” projektledar-
skap. I jämförelse med projektledarrollen i en situation där övriga projektm-
edlemmar är ordinarie anställda har projektet I centrum av etableringen, som 
redan påvisats, inneburit ett mer intensivt arbete. I förhållande till projektets 
första syfte – att skapa kunskap genom deltagarinvolvering – accentuerades 
projektledarrollen genom ett ökat behov av tydlig kommunikation och 
extensiv information, liksom av mer aktiv vägledning i arbetet. Utöver detta 
innebar projektets ambition att även fungera som etableringsinsats ytterligare 
fordringar på projektledarrollen. För att förstå detta kan man ta hjälp av andra 
begrepp, som delvis går utanför en konventionell projektledarroll. Projektets 
etablerande ansats innebar nämligen att projektledarna även behövde inta 
roller som liknade en mentors och handledares. En mentor kan ses som en 
mer erfaren anställd som stödjer en nyanställd i sin yrkesutövning och profes-
sionella utveckling genom vägledning och reflekterande samtal (se Ahlström 
2002). Mentorskapet är tänkt att skapa en stärkt yrkesidentitet genom att 
adepten får en förebild inom organisationen, och mentorverksamhet är en 
relativt vanlig metod på arbetsplatser för att stödja nya medarbetare att hitta 
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rätt i sin yrkesidentitet. Handledarskap, å sin sida, är vanligt inom olika typer 
av praktiker och provanställningar inom professionsyrken, och denna roll kan 
ses som en korsning mellan projektledarskap och mentorskap. En handledare 
på en praktikplats är ansvarig för praktikanten och planerar (tillsammans 
med praktikanten) dennes praktiktid och arbetsuppgifter, liksom ger praktisk 
vägledning i hur olika arbetsuppgifter kan hanteras och genomföras (Selander 
och Selander 2015). Rollen innebär i regel också dimensioner av mentorskap, 
där praktikanten ges möjlighet att spegla sin professionella utveckling i hand-
ledarens kunskaper och perspektiv.

Eftersom arbetsplatsen och arbetssituationen var mer främmande för 
deltagarna i projektet I centrum av etableringen än för en ordinarie nyanställd 
blev det under projektet tydligt att de var i behov av stöd som kan liknas vid 
mentors- och handledarskap. Det fanns däremot ingen explicit formulering 
i projektet om att projektledarna skulle fylla en sådan roll. Den från början 
tilltänkta operativa projektledaren (Linnea) hade eventuellt en uppfattning 
om detta, medan Cecilia (som tog över det operativa projektledarskapet efter 
en dryg månad) föreställde sig en mer konventionell projektledarroll. Såhär sa 
Cecilia om hur hon uppfattade sin roll när hon tillträdde: 

Jag tänker väl [att det ska vara], mer som en forskare. Jag vill 
att dom ska ha gemensam metodik, så att det går att jämföra om 
dom nu ska skriva en gemensam rapport tillexempel, eller om 
dom ska skriva fyra eller tre självständiga rapporter. Att det ändå 
går att jämföra resultateten. /…/ Så att vi ser att det följer någor-
lunda en ram för hur dom ska lägga upp det, så där har jag varit 
med och diskuterat. Men där vill jag också att dom [ska göra så 
mycket som möjligt själva], för där hade dom väldigt kloka idéer 
också, att dom skulle ju ha gjort det ändå, även om jag inte var 
inblandad. Men såna frågor, vad gäller metodiken och upplägget.  
(Individuell intervju, 2016-11-07)

Cecilia beskriver sin projektledaroll som en garant för metodstringensen i 
undersökningen, vilket kan ses som adekvat i förhållande till analysen i ka-
pitel sex. Samtidigt kan beskrivningen ses som en tämligen snävt formulerad 
projektledarroll, och hon nämner inga dimensioner som knyter an till men-
tors- eller handledarskap. Detta speglar hennes uppfattning om vikten av pro-
jektdeltagarnas egenansvar, men även vad hon hade tidsmässiga möjligheter 
att prestera. När Cecilia på kort varsel tog över projektledarrollen hade hon 
redan många pågående arbetsuppgifter, varför en mer utvidgad projektledar-
roll föreföll svår att uppfylla. Detta till trots uppfyllde Cecilia (liksom de andra 
projektledarna) under projektets gång i realiteten även roller som närmade 
sig mentorns och handledarens. I projektets inledande skede gjorde Linnea 
detta genom att organisera deltagarnas tid och uppgifter på arbetsplatsen, 
och såhär berättade Cecilia om den tid då projektmedarbetarna var ute och 
genomförde intervjuer:
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Dom [projektmedarbetarna] gjorde ett väldigt bra jobb och jag 
är verkligen imponerad av dom. Problemet var att vi kanske inte 
helt och hållet tänkt igenom dom här intervjuerna innan, vad som 
kunde komma [fram]. Om dom eventuellt behövde handledning 
kring, vilka frågor som skulle komma upp, vad folk skulle berätta 
egentligen. /…/ Det blev liksom svårt [för projektmedarbetarna] 
på ett personligt plan att ta hand om den informationen, på nått 
sätt, och leva med den informationen. Och där kanske vi hade 
kunnat ha planerat nånting innan. Men så fort det kom upp så 
tog vi upp det. Vi erbjöd [extern] handledning [också], men de 
ville nog mest prata om det, just den här rollen som statstjänste-
man. /…/ För dom här personerna som blev intervjuade, just på 
grund av att de hade samma etniska bakgrund också, så upplev-
des det som en naturlig koppling, liksom att jag kan berätta allt.  
(Individuell intervju, 2016-01-11)

När det uppstod svårigheter i samband med intervjuarbetet gick projektl-
edarna alltså in och stöttade projektmedarbetarna genom att finnas tillgäng-
liga för samtal och diskussioner kring rollen som intervjuare. Också under 
projektets avslutande del, då projektrapporten författades, vägledde projekt-
ledarna projektmedarbetarna på ett mer handfast (handledande) sätt, och var 
mer inblandade i skrivprocessen, än vad en projektledare normalt gjort i ett 
konventionellt projekt. I jämförelse med en mer konventionell projektledar-
roll innebar projektledningen i projektet I centrum av etableringen alltså 
ett större mått av konkret vägledning kring hur olika arbetsuppgifter kunde 
hanteras, liksom även att vara ett stöd på arbetsplatsen. Såhär berättade Ce-
cilia när jag i slutskedet av projektet frågar om hur hennes roll utvecklat sig i 
förhållande till vad hon föreställt sig:

Framförallt kanske att, att jag blivit deras [projektmedarbetar-
nas] primära kontakt på nått sätt. Det var jag inte från början. 
/…/ Alltså vi har ju alltid tänkt att det skulle vara ett gemensamt 
ansvar för hela avdelningen. För det kan ju vara att någon [av 
projektmedarbetarna] kanske har ett intresse för kommunika-
tion exempelvis, då kanske den hänger mer med en person som 
är ansvarig för dom frågorna. Det som jag har gjort är att jag har 
pratat konkret med dom kollegor som är aktuella då, och påmint. 
/…/ Och jag har inget krav på mig själv att jag ska fixa jobb till 
dom eller hjälpa dom med det, men det är ju mer någonting som 
både jag och Karin ser att vi ändå gärna vill. /…/ [projektmedar-
betarna] var väldigt intresserade och ville ha tips, och i det fallet 
så kände jag att där kunde jag kanske påverkat nånting. För att 
just, en meritförteckning, det är så himla tråkigt om dom ska bli 
bortvalda för att dom har kvar sin gamla meritförteckning liksom, 
en mall som inte gäller här [i Sverige]. Så det hoppas jag att dom 
fick liksom, bra tips. Och jag visade dom Mensa [ett intelligen-
stests som arbetssökande får göra i anställningsprocessen hos 
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vissa arbetsgivare] också, att dom kunde träna på det på nätet.  
(Individuell intervju, 2016-01-11)

Här blir det tydligt att Cecilia nu uppfattade sin roll som bredare än hon 
inledningsvis hade tänkt sig, hon har intagit ett delvis annat förhållningssätt 
där hon också erbjuder projektmedarbetarna ett stöd som kan liknas vid 
mentorskap. 

Sammantaget kan projektledarrollen i projektet I Centrum av etabler-
ingen ses som okonventionell. Detta eftersom projektets etablerande ansats 
krävde att projektledarna intog roller som gick utanför det konventionella 
projektledarskapet, vilket till stor del innebar att också fylla funktioner som 
mentorer och handledare. Detta gjorde projektledarna i projektet till stor 
del, trots att det inte fanns någon direkt initial planering för detta i projektet. 
Genom att identifiera att projektledarskapet, utöver själva ledarskapet, också 
har inneburit dimensioner av mentorskap och handledarskap kan det göras 
begripligt varför uppdraget som projektledare i projektet varit mer krävande 
än ett ”vanligt” projektledarskap. 

Lärdomar
Projektet I centrum av etableringen kan, med tanke på att samtliga delta-
gare fått kvalificerade anställningar efter projektets slut, ses som en mycket 
lyckad etableringsinsats. Nedan sammanfattas de viktigaste lärdomarna från 
projektet. Utgångspunkten är att identifiera vad som gör en etableringsinsats 
framgångsrik, men visar samtidigt på några svårigheter med att genomföra 
välfungerande etableringsinsatser.

Arbetsplatsförlagda etableringsinsatser kan genom en rad mekan-
ismer stödja en deltagare i att närma sig arbetsmarknaden. Verksamma 
mekanismer som identifierats i projektet är (1) att det ger formell arbetslivs-
erfarenhet och andra formella kompetenser som kan dokumenteras på indi-
videns CV, (2) att det stärker professionella kompetenser genom möjligheten 
att arbeta praktiskt med kvalificerade arbetsuppgifter, (3) att det bidrar till 
språkutveckling i termer av att förstå fackspråk och kunna hantera svenska 
språket i professionella arbetssituationer, (4) att det bidrar till förståelse 
för hur ett arbetsmarknadssegment är uppbyggt och hur dess arbetsplatser 
fungerar, (5) att det möjliggör att skapa kontakter och nätverk,  (6) att det ger 
deltagarna en första ingång till en organisation där de sedan kan få fortsatt 
anställning, (7) att det kan ge praktiskt stöd i det fortsatta arbetssökandet och 
(8) att det skapar insikter och självförtroende hos deltagarna som gör att de 
söker sig till adekvata anställningar. 

Det är långt ifrån självklart att alla etableringsinsatser ger allt det stöd 
som listas ovan och insatsen som undersökts kan i det avseendet ses som 
en form av best practice. Trots att den funnits utrymme för förbättringar 
också inom den undersökta insatsen, så kan projektet I centrum av etable-
ringen anses ha varit en framgångsrik och välutformad etableringsinsats. 
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Erfarenheter från projektet kan således användas vid utformningen av andra 
arbetsplatsförlagda etableringsinsatser. Att Arbetsförmedlingen själva varit 
den arbetsplats där insatsen ägt rum har med stor sannolikhet bidragit till 
det positiva utfallet då det inom organisationen finns god kunskap om både 
deltagares behov och vad en insats bör innehålla. 

En betydelsefull komponent för att en arbetsplatsförlagd etable-
ringsinsats ska bli framgångsrik är att arbetsuppgifterna är kvalificerade 
och upplevs av deltagarna som viktiga och meningsfulla. Deltagarna i 
projektet lyfter fram upplevelsen av att ha bidragit till att genomföra ett 
betydelsefullt arbete som en central aspekt av det studerade projektet. Detta, 
liksom att de fått utföra faktiska kvalificerade arbetsuppgifter, har varit en 
framgångsfaktor. Just att utmanas genom kvalificerade arbetsuppgifter är av 
stor vikt både för att utveckla professionell kompetens och för att skapa det 
viktiga professionella självförtroendet. 

Kvalificerade arbetsplatsförlagda etableringsinsatser är av stor vikt 
för att stödja deltagare att etablera sig på en adekvat arbetsmarknad. 
Flertalet av deltagarna i projektet hade tidigare erfarenheter av insatser som 
snarare orienterade dem mot en mer okvalificerad arbetsmarknad, och det 
förelåg en uppenbar risk att flera av dem hade etablerat sig inom yrken som 
inte motsvarade deras potential eller formella kompetens om de inte fått 
tillgång till den kvalificerade etableringsinsats som projektet innebar. 

Engagemanget från arbetsgivaren som tillhandahåller insatsen är 
av stor betydelse. Just det faktum att det fanns ett starkt intresse från ar-
rangörens sida att stödja deltagarnas arbetsmarknadsetablering framstod 
som viktigt i projektet. Detta innebar att projektledarna i projektet inte bara 
stöttade deltagarna i den praktiska arbetssituationen utan även bidrog med 
praktisk vägledning i den fortsatta arbetsmarknadsetableringen.

Mentorskap och handledning framstår som en framgångsfaktor inom 
kvalificerad arbetsplatsförlagda etableringsinsatser. För att en arbets-
platsförlagd etableringsinsats ska bli så verkningsfull som möjligt framstår 
ett individanpassat stöd kring deltagarens yrkesutövande som nödvändigt. 
Detta gäller sannolikt i än högre grad inom kvalificerade insatser där arbets-
uppgifterna och arbetssituationen är mer komplex. Stödet bör utformas så 
att det ger deltagaren verktyg att utföra arbetsuppgifter självständigt och 
utvecklas i sin professionella roll. Det är därför önskvärt att en arbetsgivare 
som tar emot individer inom en etableringsinsats är beredd att inte enbart 
upplåta en anställning utan även har möjlighet att erbjuda mentorskap eller 
handledning som stöd till deltagarens professionella utveckling.

Etableringsinsatsen bör vara tydligt förankrad på arbetsplatsen, där 
medarbetarnas (liksom deltagarnas) roller och ansvar är tydligt defini-
erat. I det studerade projektet fanns en tanke om att ansvaret för att ta emot 
och involvera deltagarna i arbetsprocesserna på arbetsplatsen skulle vila på 
alla anställda på enheten. Detta kollektiva ansvar var dock delvis svårt att 
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förverkliga, vilket gjorde att uppgiften till stor del föll på projektledarna. För 
att en arbetsplatsförlagd etableringsinsats ska ge deltagaren så stora chanser 
som möjligt att delta i olika arbetsprocesser framstår det därför som viktigt att 
insatsen är väl förankrad i arbetsgruppen och att det finns en tydlig planering 
för hur deltagarna ska involveras i arbetet liksom vem/vilka som ansvarar för 
att så sker. 

Arbetsgivaren måste vara beredd på att en etableringsinsats inte en-
bart ger vinster utan samtidigt också kan kräva tid och resurser. Samtidigt 
som det finnas klara vinster för en arbetsgivare att ta emot praktikanter eller 
individer som har en subventionerad anställning (exempelvis genom att det 
kan ge tillgång till svåråtkomlig kompetens, jämförelsevis billig arbetskraft 
och möjlighet att rekrytera ny personal som efter insatsen har god kännedom 
om verksamheten) visar studien att det även kan kräva tid och resurser från 
arbetsgivaren att ta emot deltagare inom en etableringsinsats, exempelvis för 
att planera deltagarens involvering i arbetsuppgifterna och bidra med men-
torskap eller handledning.



104



105

Kapitel 8. Projektet som helhet
Ett utmärkande drag i projektet I centrum av etableringen var att det hade 
två separata syften – ett kunskapsutvecklande syfte och ett etablerande syfte – 
som integrerades inom ramen för ett och samma projekt. I de två föregående 
kapitlen har dessa två centrala aspekter av projektet studerats var och ett för 
sig. Teoretiskt är det möjligt att göra denna uppdelning, men i projektets reella 
genomförande har dessa två spår löpt parallellt och integrerats i varandra till 
en sammansatt helhet. Detta avslutande kapitel kommer därför ägnas åt att 
betrakta projektet som en helhet. Här diskuteras hur projektets två delar 
förhåller sig till varandra och skapar en enhet. Genom att studera projektet 
som helhet går det att dra lärdomar kring vad som utmärker projekt som är 
uppbyggda med utgångspunkt i flera från varandra skilda syften, liksom vad 
som kan vara styrkor och utmaningar i en sådan projektform.

En god synergieffekt
Ett projekt kan ofta ha flera målsättningar som knyter an till varandra, ovan-
ligare är däremot att projekt också har två separata övergripande syften med 
därtill knutna separata målsättningar (se Processteorin i kapitel 5). I projekt 
med flera syften torde det vara viktigt att syftena, även om de i sig är av olika 
karaktär, kan samspela med varandra på ett meningsfullt sätt inom ramen 
för projektet. I projektet I centrum av etableringen går det att identifiera en 
avgörande styrka i att knyta de två syftena till varandra. 

En av de viktigaste anledningarna till att deltagarna uppfattat projektet 
som givande var att det gett dem möjlighet att arbeta praktiskt med kvali-
ficerade arbetsuppgifter som de upplevde som angelägna och betydelsefulla. 
De upplevde att deras insats var efterfrågad och betydelsefull för Arbets-
förmedlingen, samtidigt som deltagandet gav dem möjlighet att arbeta 
med någonting som kunde bidra till att förbättra situationen för nyanlända 
i Sverige. Att arbetsuppgifterna i dessa avseenden varit meningsfulla var en 
stor bidragande orsak till projektets framgång som etableringsinsats, efter-
som det gav deltagarna möjlighet att utvecklas professionellt och bidrog till 
deras motivation att fortsätta arbeta inom fältet. Ansatsen att skapa kunskap 
i samarbete mellan myndigheten och dess målgrupp (projektets första syfte) 
var i detta avseende väl anpassat för att erbjuda en arbetssituation där delta-
gare i en etableringsinsats (projektets andra syfte) gavs möjligheter att arbeta 
med kvalificerade och meningsfulla arbetsuppgifter. Projektets första syfte 
var också formulerat på ett sådant sätt att personer med erfarenhetsbaserad 
kunskap kring Arbetsförmedlingens etableringsinsatser blev viktiga för att 
kunna uppnå målsättningarna i denna del av projektet. De personer som 
deltog i etableringsinsatsen (projektets andra syfte) blev alltså avgörande för 
att kunna uppnå målsättningen i (projektets första syfte), vilket gjorde att de 
verkligen hade en viktig roll att fylla på arbetsplatsen och i projektet. Projek-
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tets syften skapade således en positiv synergieffekt när de sammanlänkades 
i ett enhetligt projekt: det första syftet skapade goda förutsättningar för att 
uppnå det andra syftet, och det andra syftet skapade goda förutsättningar att 
uppnå det första syftet. 

Att syftena i samspel skapade en synergieffekt berodde på att de arbets-
uppgifter och målsättningar som fanns kopplade till projektets första syfte 
var väl anpassade för deltagarna i projektets andra syfte. Det är alltså 
matchningen mellan arbetsuppgifter och deltagare som varit en stor del 
av framgången i projektet. Specifikt för det här projektet var att arbets- 
uppgifterna var utformade på ett sådant sätt att de var helt beroende av delta-
gare i etableringsuppdraget för att kunna utföras. Ett så extremt förhållande 
kan man knappast förvänta sig i andra arbetsplatsförlagda etableringsinsatser. 
Däremot kan själva matchningen mellan arbetsuppgifter och deltagare antas 
vara en central framgångsfaktor även i andra kvalificerade arbetsplatsförlagda 
etableringsinsatser. Istället för att det då är deltagarnas erfarenhetsbaserade 
kunskap om etableringsinsatser som matchas mot arbetsuppgifterna, blir 
det snarare deltagarnas formella kompetens som får matchas mot arbetsup-
pgifterna. Här handlar det snarast om att integrera deltagaren i den ordinarie 
verksamheten på ett sätt som stödjer deltagaren till etablering samtidigt som 
deltagaren bidrar till organisationen på ett meningsfullt sätt.

Spänningar mellan projektets syften
Samtidigt som projektets två syften skapade en övergripande synergieffekt, 
och därigenom var väl anpassade för att genomföras tillsammans, har de två 
syftena ibland också stått delvis i motsättning mot varandra, där uppfyllelse 
av det ena syftets målsättningar har inneburit kompromisser i uppfyllandet av 
det andra syftets målsättningar. Nedan kommer fyra sådana spänningar lyftas 
fram. Här är det värt att notera att det inte alltid var det ena av syftena som 
fick företräde, vilket skulle ha kunnat tyda på en genomgående snedvridning 
i projektet. Istället var det i två av fallen det kunskapsutvecklande syftet som 
fick företräde och i två av fallen det etablerande syftet som fick företräde. 

Att skriva projektrapporten på svenska
När det gäller den projektrapport som blev slutprodukt för projektets kun-
skapsutveckling fanns flera olika tankar kring hur skrivprocessen skulle gå 
till. En tanke var att deltagarna skulle skriva varsin rapport på sina hemspråk 
som sedan skulle översättas av professionella översättare till svenska. Däri-
genom hade projektmedarbetarna haft möjlighet att formulera sig fritt på sina 
modersmål, vilket hade kunnat ge en högra kvalitet i texten. Därefter skulle 
projektledarna Cecilia och Karin ansvarat för att skriva en sammanfattande 
slutrapport för hela projektet. Denna ordning hade kunnat generera en bre-
dare rapportering från projektet, med sammantaget fem olika publikationer 
där projektledarna hade haft full kontroll över kvalitén och innehållet i den 
slutgiltiga rapporten. Av flera anledningar blev det istället så att bara en rap-
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port författades, där de fyra projektmedarbetarna ansvarade för att skriva ett 
råmanus som projektledarna sedan omarbetade genom redaktionellt arbete. 
Att skriva på svenska har framhållits av projektmedarbetarna som en stor 
fördel i förhållande till projektets etablerande syfte, eftersom det gett dem 
avsevärda möjligheter att träna sitt svenska skriftspråk liksom att författa 
myndighetsrapporter på ett sätt som liknar hur de skulle behöva göra det 
i en annan arbetslivssituation. Att de faktiskt lyckades skriva rapporten på 
svenska har också varit en stor bidragande orsak till det ökade professionella 
självförtroende som kan ses som ett av etableringsinsatsens viktigaste bidrag. 
I förhållande till det kunskapsutvecklande syftet är det däremot troligt 
att texterna hade kunnat bli av högre kvalitet, och inte behövt lika mycket 
redigering om projektmedarbetarna hade skrivit flera rapporter på sina re-
spektive hemspråk. En mycket tydlig vinst i projektets etablerande syfte kan 
här alltså delvis ha inneburit kompromisser i projektets målsättning att skapa 
och sprida kunskap. Att deltagarna skrev hela rapporten med svenska som 
arbetsspråk möjliggjorde dock för projektledarna att aktivt vägleda arbetet 
och handleda också under skrivprocessen, något som hade varit svårare om 
deltagarna skrivit på sina hemspråk.

Antalet deltagare i projektet
För projektets kunskapsutvecklande syfte bedömdes fyra projektmedarbetare 
som ett adekvat antal för att genomföra en undersökning av den omfattning 
som projektet planerade. Att det blev just fyra personer handlade också om att 
det i projektplaneringen ansågs viktigt att det fanns en kvinna och en man som 
kunde genomföra intervjuer på varje av de två språk som intervjuerna skulle 
utföras på. Rekryteringen av projektmedarbetare tog alltså utgångspunkt i 
en behovsbedömning knuten till projektets första syfte, och projektgruppen 
var välavvägd för genomförandet av undersökningen. Å andra sidan kan det 
relativt sett stora antalet deltagare i projektet delvis ha varit ofördelaktigt 
avseende projektets etablerande dimensioner. De fyra projektmedarbetarna 
bildade en sammansvetsad grupp på arbetsplatsen och genomförde den 
största delen av sitt arbete tillsammans. Samtidigt som deltagarna upplevde 
det som en välkommen bieffekt av projektet att de träffat varandra och blivit 
goda vänner, kan denna gruppgemenskap ha gjort det svårare för deltagarna 
att integreras med övriga anställda på arbetsplatsen och involveras i andra ar-
betsuppgifter än de som var direkt kopplade till projektet. Så här reflekterade 
en av projektledarna i projektets slutskede:

Nästa gång vi tar in praktikanter, då kanske man tar in två. För 
jag tror att det är bra att inte vara själv, för det kan bli lite att man 
kan behöva stöd i [varandra]. Men att ta in två, och knyta dom 
till, dela dom på olika konkreta liksom [projekt/arbetsuppgifter]. 
För dom [fyra praktikanterna] blev en grupp /…/ och då är det 
ingen som riktigt behöver ta ansvar heller, för då har dom i alla fall 
varann. (Individuell intervju, 2017-0503)
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Samtidigt som antalet deltagare i projektet var adekvat i förhållande till pro-
jektets första syfte är det alltså tänkbart att det hade varit mer optimalt ur 
etableringssynpunkt att inte rekryterat så många individer på en gång. Detta i 
förhållande till vad som hade varit optimalt för en enskilds individs möjlighet 
till etablering. Å andra sidan innebar fler personer i projektet att fler individer 
över huvud taget fick möjlighet att delta i insatsen. En lärdom för framtida in-
satser av liknande karaktär är således att fundera igenom hur många individer 
arbetsplatsen klarar av att ta emot på samma gång, och istället för att ta emot 
många samtidigt är en möjlighet att ta emot ett färre antal åt gången, men 
istället ta emot individer vid upprepade tillfällen.

Praktik på lokalkontor
En av de saker deltagarna uttryckte att de saknade i projektet var möjligheten 
till praktik på lokala arbetsförmedlingskontor, vilket skulle ha gett dem formell 
behörighet att börja arbeta som arbetsförmedlare direkt efter projektets slut. 
En sådan möjlighet skulle ha inneburit en klar fördel i förhållande till projek-
tets etablerande målsättning, och det faktum att deltagarna inte hade formell 
behörighet kan ha bidragit till att de hade relativt svårt att hitta anställning 
efter projektet. Till slut fick ändå tre av de fyra projektmedarbetarna anställ-
ning på lokala arbetsförmedlingskontor, men då kunde de alltså inte börja 
arbeta som arbetsförmedlare direkt, utan var först tvungna att genomgå den 
praktik på lokalkontor som de inte genomfört inom ramen för projektet. 

Eventuellt hade en sådan praktik varit möjlig att genomföra inom ra-
men för projektet om projektmedarbetarna själva tagit kontakt och lyckats 
komma överens med ett lokalkontor, men detta var inget som planerats eller 
förberetts i projektet. När det gäller deltagarnas utbildning hade man istäl-
let tagit ett aktivt beslut att de inom ramen för den behörighetsutbildning 
som erbjöds inom projektet inte skulle genomföra den praktik på lokalkontor 
som är ett krav för att få formell behörighet som arbetsförmedlare. De fick 
alltså tillgodogöra sig utbildningens teoretiska delar, men inte de praktiska. 
I förhållande till projektets kunskapsutvecklande syfte ansågs det inte finnas 
något behov för projektmedarbetarna att praktisera på lokalkontor, eftersom 
arbetsuppgifterna i projektet inte var kopplade till att arbeta praktiskt som 
arbetsförmedlare. Istället valde man att fokusera praktiktiden i projektet 
på metodutbildning, teoretisk kunskap om Arbetsförmedlingen och praktik 
på huvudkontoret − vilket ansågs mer adekvat i förhållande till de faktiska 
arbetsuppgifterna i projektet. Detta är ytterligare ett exempel på hur ställn-
ingstaganden som är logiska i förhållande till projektets ena syfte inte blir lika 
logiska i förhållande till dess andra syfte, och i det här fallet kompromissade 
man med projektets etablerande syfte. 

Deltagarkontroll och projektledarskap
I analysen av projektet som kunskapsutveckling argumenterar jag för att det 
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är relevant att ta aktiv ställning till kring vilka aspekter av arbetsprocesser 
som det är viktigt att ge deltagarna full kontroll och i vilka delar det kan vara 
adekvat att projektledarna tar ett större ansvar för arbetet. Denna indelning 
bygger på att var och en i projektet bidrar med det som är deras ”expertom-
råde”. I en kunskapsprocess som syftar till att skapa kunskap med ett utpräglat 
deltagarperspektiv blir det framförallt viktigt att deltagarna får stor frihet i 
förhållande till aspekter av arbetet som innebär att formulera forskningsfrågor, 
genomföra materialinsamling liksom att tolka det insamlade materialet. Det 
är i dessa aspekter av arbetet som deltagarnas erfarenhetsbaserade kunskap 
blir avgörande för studiens deltagarperspektiv. Om organisationsrepresent-
anter påverkar dessa aspekter av arbetet riskerar deltagarperspektivet att 
gå förlorat och delvis ersättas av ett organisationsperspektiv. När det gäller 
aspekter av arbetet som handlar om praktiska frågor kring exempelvis me-
tod, urval, forskningsetik och analysmetod kan det däremot vara adekvat för 
studiens genomförande att projektledarna tar ett större ansvar. Detta handlar 
om frågor där projektledarna, till skillnad från projektmedarbetarna, är de 
formella experterna. I projektet fanns en tydlig ambition att lämna över så 
mycket ansvar som möjligt för alla delar av projektets genomförande till 
projektmedarbetarna, och även om detta kan ses som en god ambition är det 
möjligt att det inte alltid borgar för en högre kvalitet på kunskapsprodukten 
om involverade deltagare (utan tillräcklig utbildning och vägledning) ansvarar 
även för forskningsarbetets mer hantverksmässiga aspekter (se Carrick m.fl. 
2001; Rhodes m.fl. 2001; McLaughlin 2010). Ur ett etableringsperspektiv kan 
ambitionen att ge deltagarna så stor grad av kontroll som möjligt över arbets-
processens samtliga aspekter däremot ses som en mer entydig fördel. Genom 
att låta projektmedarbetarna själva arbeta i så skarpt läge som möjligt, också 
med delar av projektet som inte var deras ”expertområde”, fick de möjlighet 
att tillägna sig nya kunskaper och få mer praktisk arbetslivserfarenhet än vad 
de fått om projektledarna tagit ett större aktivt ansvar för vissa aspekter av 
arbetet. 

En av de lärdomar den ansvariga projektledaren tog med sig från pro-
jektet var att det hade varit fördelaktigt om projektet anpassats mer till de 
förutsättningar och den kompetens som de rekryterade medarbetarna hade. 
Detta med tanke på att projektet var designat för att genomföras av projekt-me-
darbetare som hade forskarutbildning. I förhållande till projektets kunskaps- 
utvecklande syfte framstår detta som adekvat, och kunskapsutvecklingen 
hade med stor sannolikhet gagnats av en sådan anpassning. Som det var nu 
uppstod det delvis svårigheter i projektet kopplade till att de deltagare som 
rekryterades inte hade den formella kompetens som projektet var designat 
för. Detta innebar bland annat att vissa moment tog längre tid än planerat, att 
vissa moment av arbetet krävde mer vägledning från projektledarna än vad de 
var förberedda på liksom att rapporten krävde mer redaktionellt arbete för att 
färdigställas. Hade projektet från början varit anpassat till deltagarnas faktiska 
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förutsättningar och formella kompetens hade vissa av dessa svårigheter kun-
nat undvikas genom att ha förutsetts. Men ur ett etablerande perspektiv är det 
inte lika säkert att en sådan anpassning av projektet hade varit fruktsam. Att 
projektet inte var till fullo anpassat till deltagarnas formella kompetensnivå 
(utan snarare krävde lite mer av dem än vad de hade formell kompetens för) 
gjorde att deltagarna utmanades i sin yrkesutövning och eventuellt därigenom 
kunde utvecklas mer i sin professionella roll än om projektet haft en design 
som varit mer tydligt anpassad till deras formella kompetens. Detta resone-
mang bygger dock på att deltagarna trots allt ändå fick stöd och vägledning 
för att klara av de arbetsuppgifter som de ålades, och att glappet mellan deras 
formella kompetens och arbetsuppgifterna inte var allt för stort.  

En utvidgad projektledarroll
En avslutande reflektion kring projektet som helhet handlar om hur projek-
tets två syften inverkade på projektledarnas arbete. En slutsats av studien är 
att projektledarrollen blev omfattande och mer krävande än vad som från 
början förutsetts. Detta kan till stor del förstås som en konsekvens av projek-
tets dubbla syften. Som både den här studien och tidigare forskning påvisat 
(se t.ex. Minogue m.fl. 2005; McLaughlin 2010; Morrow m.fl. 2010) kan 
kunskapsutveckling i samarbete förväntas kräva mer i termer av projektled-
ning än ett konventionellt forskningsprojekt. Redan enbart sett till projektets 
första syfte isolerat, framstår det därmed som troligt att projektledarrollen 
skulle bli mer omfattande än inom ett konventionellt forskningsprojekt. 
Därtill kom att projektets etablerande syfte tog ytterligare tid i anspråk 
för projektledarna, genom ett behov av att agera i en roll som närmade sig 
mentorns eller handledarens. Sammantaget innebar alltså projektet dubbla 
syften att projektledarrollen blev betänkligt utvidgad i förhållande till pro-
jektledarrollen inom ett konventionellt projekt med bara ett syfte. Behovet 
av en sådan utvidgad projektledarroll ska inte förstås i termer av att projekt-
medarbetarna har en lägre generell arbetskapacitet eller lägre potential än 
andra medarbetare, utan som en förklarlig konsekvens av de förutsättningar 
som gör att de tar del av en etableringsinsats (exempelvis att de bara befunnit 
sig en begränsad tid i landet och därmed inte har samma kunskaper i svenska 
språket och inte lika omfattande insikt i det svenska myndighetssystemet och 
dess arbetsprocesser som andra medarbetare). Att både kunskapsutveckling i 
samarbete och kvalificerade arbetsplatsförlagda etableringsinsatser kan inne-
bära en mer omfattande projektledning än en konventionell arbetsprocess är 
alltså helt begripligt, och någonting som bör finnas med i beräkningarna när 
sådana projekt planeras. I projektet I centrum av etableringen sammanfördes 
dessutom båda dessa ambitioner inom ramen för ett projekt, vilket gör det 
yttermera begripligt att projektledarrollen här kom att innebära ett aktivt och 
jämförelsevis omfattande arbete. 
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Lärdomar
Ett utmärkande drag för projektet I centrum av etableringen var att det 
präglades av två parallella syften. I det här kapitlet har projektet som helhet 
och relationen mellan de två syftena studerats. Ur detta kan ett par lärdomar 
utkristalliseras, som kan vara särskilt tänkvärda i projekt som tar utgångs-
punkt i flera parallella syften:

I projekt som tar utgångspunkt i flera åtskilda syften är det viktigt att 
det finns en tydlig och meningsfull länk mellan syftena. I det studerade 
projektet fanns en tydlig koppling mellan de två syftena. På ett övergripande 
plan kan syftena sägas ha varit väl anpassade till varandra och ha bidragit till 
varandras måluppfyllnad genom en gynnsam synergieffekt.

Vid arbetsplatsförlagda etableringsåtgärder framstår matchningen 
mellan å ena sidan arbetsplatsens behov och arbets-uppgifternas inne-
håll, och å andra sidan deltagarens kompetens och möjlighet att bidra, 
som viktig för ett lyckat utfall. Mycket av det som gjorde kopplingen mellan 
syftena i projektet I centrum av etableringen framgångsrik var att deltagarna 
verkligen hade en viktig uppgift att fylla i projektets kunskapsutveckling (dess 
första syfte), vilket bäddade för att projektet blev verkningsfullt också som 
etableringsinsats (projektets andra syfte). Om denna logik översätts till andra 
arbetsplatsförlagda etableringsinsatser kan slutsatsen dras att en viktig aspekt 
för att insatsen ska bli lyckad är att arbetsplatsens behov och de arbetsup-
pgifter som erbjuds är val avvägda i förhållande till deltagarnas kompetens 
och potential att bidra. 

 Syften och målsättningar kan kollidera vilket får som följd att 
kompromisser och avvägningar mellan olika handlingsalternativ måste 
göras. Även om ett projekt med flera syften kan ge en övergripande positiv 
effekt på båda syftenas måluppfyllelse, blev det tydligt i det studerade pro-
jektet att målsättningarna ibland också kunde stå i konflikt med varandra, 
där ett handlingsalternativ som innebär en tydlig fördel i förhållande till det 
ena syftet samtidigt kunde förhindra måluppfyllnad utifrån projektets andra 
syfte. I dessa fall måste kompromisser göras och det framstår som viktigt att 
det inte alltid är det ena syftet som får företräde i dessa avvägningar. I ett pro-
jekt med flera syften blir det alltså viktigt att tillse att de positiva aspekterna 
av att arbeta med två parallella syften överväger de konflikter som kan uppstå 
mellan syftena.

Projekt med flera syften kan innebära att projektledarrollen blir br-
edare och mer omfattande. I det studerade projektet blev projektledarrollen 
mer tidskrävande än vad som från början hade förutsetts. Detta kan till stora 
delar förstås just utifrån projektets dubbla syften. I ett projekt med två syften 
kan projektledarrollen kräva skilda saker i förhållande till de olika syftena, 
vilket kan få till följd att projektledarrollen sammantaget blir utvidgad i 
förhållande till om projektet bara haft ett syfte. 
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Avslutande kommentar
Närstudien av projektet I centrum av etableringen har möjliggjort en dju-
pgående analys av både ett försök att bedriva kunskapsutveckling i samarbete 
mellan en myndighet och dess målgrupp, och av en kvalificerad arbetsplats-
förlagd etableringsinsats. Fallstudier är väl lämpade för att undersöka vad 
som är kännetecknande för en viss typ av insats, och det faktum att projektet 
kan bedömas som framgångsrikt båda som kunskapsutvecklingsprojekt och 
som etableringsinsats gör det ytterligare lämpligt att dra lärdomar ifrån. An-
alysen av projektet har genomförts utifrån en tanke om att den här rapporten 
inte bara ska vara en utvärderingsrapport av intresse internt inom det projekt 
som undersökts. Ambitionen har varit att generera en kunskap som kan vara 
relevant för en bredare publik som är intresserade av deltagarinvolvering i 
kunskapsutveckling respektive etableringsinsatser. Slutsatserna av studiens 
analys sammanfattas i ett antal ”lärdomar” som lyfts fram dels i rapportens 
inledande sammanfattning och i slutet av varje analyskapitel. Dessa lärdomar 
har medvetet formulerats för att vara generella, för att därigenom påvisa 
hur de kan vara intressanta och viktiga att ha i åtanke i andra sammanhang. 
Samtidigt är det viktigt för läsaren att ha i åtanke att kunskapen bygger på 
erfarenheter och empiriska studier av just ett enskilt fall. Detta innebär att 
resultaten inte kan förväntas vara generaliserbara i direkt överförbar men-
ing. I praktiken innebär det att de lärdomar som framläggs är relevanta att 
ha i åtanke exempelvis vid designen av andra projekt eller vid fattande av 
policybeslut, samtidigt som det inte kan förväntas att resultaten är gällande 
exakt på detta sätt för alla andra projekt när kontexten förändras. Ambi-
tionen har alltså varit att uppnå en form av analytisk generaliserbarhet, där 
en strukturerad analys av ett specifikt fall (ett specifikt empiriskt material) 
kan nå slutsatser och resultat som är relevanta att applicera även på andra 
liknande situationer. Förhoppningen är således att den här rapporten ska vara 
läsvärd och praktisk användbar för aktörer som är intresserade av att arbeta 
innovativt med kunskapsutveckling inom myndigheter liksom för dem som 
arbetar med etablerings- och integrationsarbete.
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