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Förord
Denna rapport är slutprodukten av en utvärdering som har genomförts på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Södermanlands län under 2009 och 2010. Utvärderingen behandlar pro-
jektet Sörmlandslinjen som har delfinansierats med medel från Europeiska flyktingfon-
den och handlat om utveckling av insatser inom introduktionen för nyanlända invand-
rare och för asylsökande. Rapporten som ursprungligen presenterades i november 2010 
har framförallt riktat sig till de medverkande parterna och andra praktiker på området. 
Att rapporten nu publiceras inom TheMES kan förhoppningsvis bidra till att den görs 
tillgänglig inom andra sammanhang, inte minst inom forskningen kring dessa frågor. 

Ett särskilt tack riktas till projektmedarbetarna på Länsstyrelsen och hos de andra 
medverkande parterna för att jag fick ta del av denna intressanta process och av era 
erfarenheter och kunskaper.

Norrköping, februari 2011

Martin Qvist

REMESO
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Sammanfattning 
Projektet Sörmlandslinjen har handlat om att utveckla nya metoder och samverkansfor-
mer inom introduktionen för nyanlända invandrare och inom insatserna för asylsökande 
i Södermanlands län. Ambitionen har varit att skapa en regional plattform för detta 
utvecklingsarbete.1 Projektet innefattar både insatser för att underlätta arbetsmarknads-
etablering och hälsofrämjande aktiviteter. Denna processutvärdering har genomförts 
parallellt med projektet och studerar tre centrala delar: 

1) Den övergripande samverkansprocessen inom projektet. 
2) Insatser för matchning, kartläggning och utveckling av 

arbetsmarknadsinsatser där två utvecklingscoacher med bakgrund som 
företagare anställdes gemensamt av de medverkande kommunerna. 

3) Insatser för att föra in företagande och entreprenörskap 
som en del av introduktionen. 

Kopplingen mellan den regionala samverkan och det lokala utvecklingsarbetet har 
ägnats särskild uppmärksamhet i analysen och två av de deltagande kommunerna i 
projektet har valts ut som fokuskommuner vad gäller de lokala insatserna, Eskilstuna 
och Katrineholm. 

Insatsen med utvecklingscoacherna har framförallt varit inriktad på att utveckla den 
kommunala introduktionsverksamheten. Matchningsarbetet i projektet har däremot va-
rit relativt begränsat. Coachernas arbete har bl.a. resulterat i att kommunerna har startat 
upp projekt mot arbetsplatsförlagd SFI, påbörjat utvecklingsarbete kring kartläggning, 
genomfört företagsbesök och behovskartläggning, seminarium om jämställdhet, börjat 
med könsuppdelad statistik och att man har fått igång diskussioner om avvägningen 
mellan utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Insatsen har dock fungerat något bättre i 
Katrineholm än i Eskilstuna. Det finns flera förklaringar till detta. Konceptet fungerade 
bättre i en mindre och plattare förvaltning där coachen kunde befinna sig på ett slags 
mellannivå med kontakt med såväl ledning som direkt med deltagarna. Det fanns också 
en större oenighet och oklarhet vad gäller coachens roll och mandat i Eskilstuna än i 
Katrineholm, där man klargjorde förväntningarna i ett tidigare skede. Coachernas insat-
ser utgjorde dessutom ett slags delprojekt eller ”projekt i projektet” och det har funnits 
problem med en oklar ansvarsfördelning mellan Sörmlandslinjen och delprojekten. 

Insatsen med coacherna var nära kopplad till idén om ”anställningsbarhet” medan 
insatsen mot att göra entreprenörskap till en del av introduktionen handlade om att 
underlätta för de nyanlända att själva starta företag. ALMI/IFS skulle genomföra en 
utbildning i företagande med SFI-deltagarna i kommunernas introduktion. Detta har 

1  De projektpartners som ingår är Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Sörmlandsi-
drotten, ALMI/IFS, Företagarna Region Sörmland och fem av länets kommuner: Katrineholm, Flen, Vingåker, 
Strängnäs och Eskilstuna.
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också genomförts men man har varit tvungna att anpassa konceptet efter hand då 
utbildningen var på en för svår språknivå inledningsvis. I Katrineholm gick man över 
till att genomföra detta som ett informationstillfälle inom samhällsinformationen. I 
Eskilstuna lade man också in informationstillfällen men lyckades även genomföra ut-
bildningar för dem som anmälde intresse. Insatsen har inneburit att företagande numera 
är en del av samhällsinformationen i båda kommunerna och har bidragit till en ökning 
av antalet rådgivningstillfällen. Detta har resulterat i 47 affärsplaner och bidragit till att 
18 nya företag har startats av nyanlända under projektperioden. Rådgivarna på ALMI 
betonar dock att detta främst är en långsiktig informationsinsats där deltagarna ska få 
information om företagande tidigt och om var de kan vända sig om de vill starta företag 
i framtiden.

Samverkan på den regionala nivån har bidragit till erfarenhetsutbyte och att knyta 
kontakter mellan de deltagande parterna. Projektets organisation och de samverkans-
konstellationer som skapats regionalt har dock haft svårt att överbrygga avståndet 
mellan lokal och regional nivå. Det har funnits en brist på delaktighet och en avsaknad 
av identifikation med projektet från de olika projektparternas sida. Mycket av det regio-
nala arbetet har legat på Länsstyrelsen som har varit ensam projektägare och ledare av 
projektet. Projektet kunde ha dragit fördel av en organisation som på ett bättre sätt hade 
speglat de i hög grad horisontella relationerna som i grunden präglar detta område, ex-
empelvis genom fler partssammansatta organ med tydligare mandat och en mer gemen-
sam ansvarsfördelning. Det finns i detta avseende ett behov av att stärka delaktigheten 
och underifrånperspektivet i den regionala samverkan. Viktiga slutsatser kring denna 
problematik och svårigheterna med att adressera en så bred uppsättning frågor har dock 
redan dragits och projektet har inneburit stora möjligheter till lärande. Det finns goda 
skäl att, i linje med senare initiativ (t.ex. GNOT-projektet), vidareutveckla den regio-
nala samverkan mot mer avgränsade områden och i mer specialiserade konstellationer. 
Det finns en relativt stor samsyn kring vikten av att bredda samverkan med aktörer från 
exempelvis näringsliv och civilsamhälle. Mer avgränsade samarbetskonstellationer, 
med den gemensamma regionala överenskommelsen som bas, bör även kunna under-
lätta inkluderingen av nya parter i det regionala samarbetet. 
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1� Inledning
Efter att Integrationsverket lades ner 2007 fick Länsstyrelserna överta uppdraget att 
fungera som en samordnande och pådrivande myndighet i arbetet med utveckling av 
introduktionsinsatser för nyanlända invandrare. Detta innebar också en förstärkning av 
den regionala nivåns roll för insatser inom integration och flyktingmottagande. I Sö-
dermanlands län bildades en tid före denna omstrukturering ett partnerskap för integra-
tion. Inom ramen för detta partnerskap påbörjades 2006 en revidering av den regionala 
överenskommelsen om samverkan och utveckling av introduktionen (RÖK) i länet. 
Den nya överenskommelsen togs fram i en bredare samverkan än tidigare där förutom 
de närmast berörda myndigheterna även representanter från Sörmlandsidrotten, ALMI/
IFS, Svensk flyktinghjälp (SWERA) och Företagarna medverkade (se Länsstyrelsen 
Södermanland m.fl. 2007). 

Projektet Sörmlandslinjen har varit ett nästa steg i den samverkansprocess som 
initierats i och med revideringen av RÖK och ett sätt att omsätta de gemensamma 
policyslutsatserna i mer praktiska insatser. Sörmlandslinjen syftar till att utveckla nya 
metoder och samverkansformer inom både introduktionen för nyanlända invandrare 
och inom insatserna för asylsökande i Södermanlands län. Ambitionen har varit att 
Sörmlandslinjen ska fungera som en regional plattform för detta utvecklingsarbete. 
Projektet innefattar både insatser för att underlätta arbetsmarknadsetablering och häl-
sofrämjande aktiviteter. Sörmlandslinjen delfinansieras av Europeiska Flyktingfonden 
och Länsstyrelsen är projektägare. Projektet startade i juli 2008 och avslutas formellt i 
december 2010. De projektpartners som ingår är Migrationsverket, Arbetsförmedling-
en, Landstinget, Sörmlandsidrotten, ALMI/IFS, Företagarna Region Sörmland och fem 
av länets kommuner: Katrineholm, Flen, Vingåker, Strängnäs och Eskilstuna (Länssty-
relsen Södermanland 2008). 

Utvärderingen av Sörmlandslinjen har genomförts parallellt med projektet och 
detta är utvärderingens slutrapport. En ambition med utvärderingens upplägg har varit 
att den ska kunna bidra till lärandeprocessen under projektets gång (jfr Svensson m.fl. 
2009). Konkret har detta inneburit att utvärderingen har genomförts i ett kontinuerligt 
utbyte med projektparterna. Förutom en skriftlig delrapport som presenterades i januari 
2010 (Qvist 2010) har återkoppling även skett genom muntliga presentationer och del-
tagande vid ett flertal möten och projektaktiviteter. Utvärderingen kan beskrivas som 
en processutvärdering där fokus ligger på att analysera arbetsprocessen och samverkan 
i projektet, vilket framförallt motiveras av att detta är ett projekt som syftar till lång-
siktigt utvecklingsarbete. Förutom den mer övergripande samverkansprocessen har 
utvärderingen haft särskilt fokus på två delar i projektets aktiviteter. Den ena handlar 
om matchning, kartläggning och arbetsmarknadsinsatser och den andra om insatser för 
att föra in entreprenörskap och företagande som en del av introduktionen. Projektets 
effekter analyseras i termer av metodutveckling och i vilken mån nya arbetssätt och 
samverkansformer har implementerats i den lokala introduktionsverksamheten. I ut-
vecklingsprojekt är lärande och tillvaratagande av erfarenheter hos olika berörda parter 
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helt centralt, inte minst eftersom de närmast per definition har en längre tidshorisont än 
projektperioden. En grundläggande ambition med den här utvärderingen har därför va-
rit att förutom att ge en systematisk analys av dessa delar i projektet också kunna peka 
på möjliga vägar framåt och därmed bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet i länet. 

1�1� Utvecklingsområden inom partnerskapet
I den regionala överenskommelsen från 2007 identifierades ett antal utvecklingsom-
råden av de samverkande parterna som ansågs särskilt viktiga för det fortsatta utveck-
lingsarbetet: 

 ■ Sysselsättning och tillväxt
 ■ Hälsa
 ■ Barn och ungdomar
 ■ Språkkunskaper
 ■ Mötesplatser
 ■ Samverkan

Dessa områden var också utgångspunkten för Sörmlandslinjens projektplan och projek-
tet har ambitionen att på ett eller annat sätt beröra nästan samtliga områden.2 Intressant 
att notera är att dessa utvecklingsområden knappast är unika för länet. De kunde nästan 
lika gärna vara en kortfattad sammanfattning av den problematik som under lång tid 
har lyfts fram i en rad utredningar och rapporter om introduktion och integrationsin-
satser. Flera slutsatser kan dras av detta. För det första understryks att projektet har 
lagt upp en mycket hög ambitionsnivå, inte minst med tanke på att projekttiden är på 
två och ett halvt år. För det andra innebär det att projektets resultat och erfarenheter 
kan tänkas ha betydande relevans även utanför Sörmland eftersom det adresserar en 
mer generell problematik på området. För det tredje är det relevant att i inledningen av 
denna rapport ge en kortfattad bakgrund och kunskapsöversikt vad gäller denna proble-
matik för att på så sätt kunna sätta in Sörmlandslinjen i en något vidare kontext.

1�2� Bakgrund: en mer generell problematik 
Under de senaste decennierna har en rad rapporter och utredningar presenterats om in-
troduktion och flyktingmottagande. Det är slående att dessa rapporter under en lång tid 
har lyft fram ungefär samma problem och utvecklingsområden. När Integrationsverket 
(2007a; 2007b) presenterade sina sista rapporter inför verkets nedläggning kunde man 

2  Projektets insatser riktas uteslutande mot vuxna. Barn och ungdomar är därmed inte den primära målgruppen 
(Länsstyrelsen Södermanland 2008, s 26 – 27).
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konstatera att många av slutsatserna var desamma som när Invandrarverket gjorde sitt 
”bokslut” tio år tidigare (Statens Invandrarverk 1997).

En bristande arbetsmarknadsanknytning i introduktionen och långsam arbets-
marknadsetablering har varit den kanske främsta kritiken som rests mot introduk-
tionsinsatserna, inte minst under senare tid (SOU 2008:58). Forskare har visat på 
att etableringstakten på arbetsmarknaden är långsam och fört fram argument om att 
introduktionen kan ha en inlåsande effekt på deltagarna (Åslund m.fl. 2006). Utvärde-
ringar av introduktionens innehåll har visat att många nyanlända endast deltar i SFI och 
att det åtminstone under det första året är mycket ovanligt att SFI sker i kombination 
med praktik eller annan arbetsmarknadsåtgärd. Det finns också betydande skillnader 
över landet vad gäller introduktionens innehåll och hur den bedrivs (Integrationsverket 
2007a; 2005). I Södermanlands län är arbetslösheten bland utrikes födda högre jämfört 
med övriga riket. Högst är arbetslösheten bland personer födda utanför Europa. I Sö-
dermanland uppgick den öppna arbetslösheten i medeltal till 28 procent bland utomeu-
ropeiskt födda medan motsvarande siffra bland de svenskfödda var knappt 8 procent 
under 4:e kvartalet 2009 (Länsstyrelsen Södermanland 2010, s. 55 – 56). 

Mot bakgrund av den allt starkare betoningen av arbetslinjen från regeringens sida 
är det knappas en överdrift att säga att frågor om hälsa har kommit i skymundan. Det 
är dock en helt central fråga eftersom detta handlar om insatser för personer som ofta 
upplevt svåra påfrestningar och både psykiskt och fysiskt lidande. Studier har också 
påvisat betydande skillnader mellan invandrare och svenskfödda vad gäller ohälsa och 
riskfaktorer (se t.ex. Sundqvist & Johansson 2002). Vad gäller introduktionen så har 
utvärderingar visat att alltför få nyanlända och asylsökande genomgår hälsoundersök-
ningar och att det finns brister vad gäller hälsofrämjande insatser (Integrationsverket 
2007a; se även Statens Invandrarverk 1997, s. 133ff).

Betydande brister vad gäller språk och undervisningen i svenska för invandrare 
(SFI) har också vid upprepade tillfällen påvisats. I en utvärdering från Statskontoret 
(2009) framkommer bl.a. att mer än var tredje SFI-deltagare inte har något betyg alls 
tre år efter kursstart och att det fortfarande finns brister vad gäller individualiseringen 
av SFI. Skolverkets statistik visar att avbrottsfrekvenserna fortsatt är höga. I Sörmland 
är dock studieresultaten för läsåret 2008/2009 genomgående något bättre än riksgenom-
snittet på samtliga studievägar inom SFI (se Tabell 1). 
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Tabell 1. SFI-resultat läsåret 2008/2009 i Södermanlands län och riket, samtliga studievägar

Resultat Studieväg Sörmland Riket

Andel elever som fått 
godkänt (%)

1A
1B
2B
2C
3C
3D

36,8
39,9
49,9
47,9
44,0
48,2

37,3
24,8
35,7
33,7
36,1
49,8

Andel elever som 
avbrutit kurs (%)

1A
1B
2B
2C
3C
3D

14,8
19,9
19,2
18,0
28,0
18,1

26,4
33,0
31,3
28,9
35,6
22,7

Genomsnittligt antal 
veckor mellan start och 
slutdatum för elever 
som fått godkänt

1A
1B
2B
2C
3C
3D

47,0
37,3
37,7
28,6
35,7
21,6

54,5
60,0
48,4
43,9
40,2
30,8

Källa: Skolverket

Man uppvisar bättre resultat vad gäller andelen godkända på nästan alla studievägar, 
har lägre eller betydligt lägre andel elever som avbryter utbildningen och kortare tids-
period mellan inskrivning och slutdatum för dem som blir godkända. 

I såväl Sörmland som på andra platser i landet innebär dock problem kring både 
språk och ohälsa betydande utmaningar för lokala aktörer att leva upp till statens högt 
ställda förväntningar om en introduktion som bygger på tidiga och aktiva arbetsmark-
nadsinsatser (Qvist 2008).

1�3� Samverkan: integrationspolitikens ”heliga graal”
Samverkan har under lång tid varit ett helt centralt begrepp inom introduktionen. 
Områdets komplexitet gör att ingen aktör på egen hand kan nå de integrationspolitiska 
målen, samhällets insatser måste samordnas och dra åt samma håll. Det handlar om 
samverkan mellan myndigheter för att samordna insatserna, men också om att invol-
vera aktörer från näringsliv och det civila samhället. Att engagera föreningsliv och det 
civila samhällets organisationer är en viktig del i ambitionen om att skapa fler mötes-
platser för gamla och nya invånare ute i kommunerna.

Flyktingmottagande och introduktionsinsatser för nyanlända invandrare är ett 
område som har kännetecknats av en avsaknad av lagreglering och ”hårdare” former 
av styrning från statligt håll. Sedan lång tid tillbaka har istället en ”mjukare” form av 
styrning genom förhandling, dialog, kunskapsspridning och olika typer av samverkan 
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mellan berörda myndigheter och organisationer dominerat i integrations- och flyk-
tingpolitiken (Qvist 2008).3 Under 2000-talet har myndighetssamverkan kommit att 
formaliseras genom överenskommelser på central, regional och lokal nivå om utveck-
ling av introduktionen (CÖK, RÖK och LÖK). Integrationsverket tog 2001 initiativet 
till den centrala överenskommelsen mellan berörda myndigheter och denna syftade 
till att skapa en plattform för ett samordnat förändringsarbete (Integrationsverket m.fl. 
2004). På många platser i landet har motsvarande överenskommelser slutits på regional 
och lokal nivå. I mars 2007 fanns överenskommelser i 17 av 21 län och i 135 av landets 
flyktingmottagande kommuner (Integrationsverket 2007a, s. 22). Även efter Integra-
tionsverkets nedläggning i juni 2007 har arbetet med överenskommelser fortsatt på 
regional och lokal nivå i många av landets län.

Överenskommelsestrategin har hela tiden haft en inriktning mot arbetsmarknaden 
och att arbetsmarknadsinsatser ska finnas med i ett tidigt skede i introduktionen. För-
utom kommunerna och statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrations-
verket har det sedan länge uttryckts ambitioner om att engagera frivilligorganisationer 
och näringsliv i samarbetet. Trots dessa initiativ för bättre samordning har dock en rad 
rapporter och utredningar just lyft fram bristen på samverkan som ett av de främsta 
problemen i introduktionsverksamheten. Ofta är det kommunen som på egen hand har 
fått genomföra introduktionen och bygga upp egna strukturer för detta (se t.ex. SOU 
2003:75; Statskontoret 2006). Den statliga arbetsmarknadspolitiken har endast i mindre 
utsträckning nått gruppen nyanlända (Ulmestig 2006; SKL 2009) I de lokala överens-
kommelserna har det, åtminstone tidigare, varit få icke-offentliga aktörer som engage-
rats. En utvärdering 2005 visade att icke-offentliga aktörer endast fanns representerade 
i sex av de då sammanlagt 100 lokala överenskommelserna (Integrationsverket m.fl. 
2005). Samma utvärdering drog också slutsatsen att det fanns betydande intresse och 
engagemang för samverkan och att överenskommelserna hade bidragit till att legiti-
mera samverkan, men att detta i mindre utsträckning hade medfört konkreta effekter i 
verksamheten. 

Sörmlandslinjen är ett intressant initiativ mot bakgrund av dessa problem som 
har funnits på området med att konkretisera samverkan och att engagera aktörer från 
näringsliv och civilsamhälle. Projektet innebär just en konkretisering och praktisk 
vidareutveckling av den regionala överenskommelsen. Det har sedan partnerskapet 
för integration skapades funnits en uttalad ambition att bredda samverkan med aktörer 
från näringsliv och civilsamhälle. Genom Sörmlandslinjen har man velat gå ett steg till 
med detta, inte minst genom att engagera Sörmlandsidrotten i introduktionen. En annan 
viktig ambition med projektet, och framförallt dess arbetsmarknadsrelaterade delar, är 
att skapa ett fördjupat samarbete mellan introduktionsverksamhet och näringsliv. Två 
utvecklingscoacher med bakgrund som företagare och med mångårig erfarenhet från 

3  Inom förvaltningsforskningen diskuteras denna ”mjukare” och nätverksbaserade form av styrning ofta i termer 
av ”governance”, vilket kontrasteras mot den mer hierarkiska styrning som förknippas med begreppet ”govern-
ment” (se t.ex. Pierre & Sundström 2009). 
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näringslivet har anställts gemensamt av Katrineholm, Flen och Vingåker respektive 
Eskilstuna och Strängnäs kommun. Deras uppdrag i kommunerna har handlat om att 
göra en behovskartläggning av arbetskraft, bedriva kvalificerat matchningsarbete mot 
arbetsmarknaden och utveckla nya arbetssätt, metoder och samverkansformer i den 
kommunala introduktionsverksamheten. Det finns också ett särskilt fokus på jämställd-
het i projektet, främst i den ena utvecklingscoachens uppdrag. Även detta är ett område 
där forskning och utvärdering har visat på brister i form av att män generellt sett får 
mer insatser än kvinnor och på att arbetsmarknadsinsatser har haft större effekt på 
mäns arbetsmarknadsetablering än kvinnors (Integrationsverket 2004; 2005; 2007a; 
Andersson Joona & Nekby 2009). Det finns också forskning som visar på förekomsten 
av stereotypiserande förhållningssätt i myndighetsutövningen vad gäller invandrarkvin-
nors kapacitet att delta i arbetsmarknadsåtgärder (Hedblom 2004). 

1�4� Precisering av syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka vilken inverkan Sörm-
landslinjen har haft på arbetssätt och samverkansformer i den lokala introduktionsverk-
samheten. Syftet är även att undersöka i vilken mån de olika projektparterna upplever 
att de har haft möjlighet att påverka och vara delaktiga i projektets samarbetsprocess.

Vi kan rent analytiskt skilja mellan två olika nivåer i projektet, den regionala och 
lokala. Samverkan och policyskapande på den regionala nivån utgör en form av styr-
ning som syftar till att ge förutsättningar för utvecklingsarbetet som sker ute i den 
lokala verksamheten. Kopplingen mellan dessa nivåer, från den initiala förankringen 
när projektet initierades till det kontinuerliga utbytet mellan den övergripande partner-
skapsnivån och den lokala verksamheten, blir i detta sammanhang helt central för vilka 
förutsättningar som skapats för metodutveckling och nya arbetssätt. Syftet är formu-
lerat på ett sådant sätt att det tar fasta på projektets inverkan på parternas verksamhet 
men också det omvända, dvs. parternas inverkan på projektet. Idén bakom detta är att 
kunna studera ömsesidigheten och dynamiken i relationerna mellan dessa två nivåer, 
snarare än att anlägga ett endimensionellt implementeringsperspektiv, ”uppifrån-
och-ner”. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats för att vägleda 
analysen av projektet:

 ■ Vilken inverkan har Sörmlandslinjen haft vad gäller 
utveckling och genomförande av nya metoder och arbetsätt 
i den lokala introduktionsverksamheten?

 ■ Vilka organisatoriska förutsättningar för utvecklingsarbete har skapats inom 
projektet? Vilka hindrande och möjliggörande faktorer kan identifieras?

 ■ På vilket sätt har de olika projektparterna varit delaktiga i arbetsprocessen 
och hur upplever de sina möjligheter till påverkan? Har gemensamma 
mål och perspektiv utvecklats mellan de deltagande parterna?
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Förutom dessa frågor är det viktigt att belysa vilka förutsättningar som har skapats för 
att insatsen ska ge bestående avtryck i den lokala introduktionsverksamheten. Något 
som försvårar en sådan analys är dock den planerade reformen på introduktionsom-
rådet som ska börja genomföras i december 2010 (Prop. 2009/10:60). Denna reform 
kommer att innebära att arbetsförmedlingen får huvudansvar för introduktionen och att 
deras roll på området kommer att bli större. Det innebär också att kommunernas roll är 
tänkt att minska, bl.a. vad gäller arbetsmarknadsinsatser. Att väga in konsekvenserna av 
denna reform på projektets resultat är mycket svårt i dagsläget och går egentligen utan-
för syftet med denna studie. I det avslutande kapitlet kommer diskussionen dock i viss 
mån att anknyta till dessa förändringar. Det kan också noteras att kommunerna även i 
framtiden kommer att ha en fortsatt viktig roll i introduktionen och exakt hur stor den 
kommer att bli kommer att stå klart först när reformen har genomförts. 

1�5� Disposition
I Kapitel 2 behandlas studiens metod och analytiska perspektiv. Den empiriska analy-
sen är indelad i fyra olika kapitel. Kapitel 3 behandlar projektets mål och organisation, 
Kapitel 4 samverkansprocessen, Kapitel 5 insatsen med utvecklingscoacher och Kapitel 
6 insatsen för entreprenörskap i introduktionen. I Kapitel 7 sammanfattas och diskute-
ras studiens slutsatser.
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2� Metod och analytiskt perspektiv
Även om Sörmlandslinjen innehåller konkreta projektaktiviteter och insatser för såväl 
deltagare i introduktion som asylsökande så bör det i första hand beskrivas som ett 
utvecklingsprojekt. Utifrån en regional samverkan vill man i projektet utveckla, testa 
och eventuellt permanenta olika metoder, arbetssätt och samverkansarrangemang. Det 
som studeras här är inte bara utfallet av projektet i relation till de på förhand uppsatta 
målen. Fokus ligger istället på arbetsprocessen inom projektet och vilka förutsättningar 
som skapats för utvecklingsarbetet. Detta gör det möjligt att på ett bättre sätt kunna 
förklara utfallet och identifiera möjliggörande och hindrande faktorer, samt peka på 
vägar framåt (jfr Vedung 1998). I ett projekt som formas och genomförs av ett flertal 
projektparter som inte befinner sig i en hierarkisk relation måste utvärderingen ta fasta 
på mötet mellan de olika perspektiv och identiteter som de olika parterna företräder och 
undersöka om det har utvecklats en gemensam förståelse av projektets mål och inrikt-
ning. 

2�1� Metod och material
Studien bygger på en kombination av olika kvalitativa data. Det handlar i första hand 
om semistrukturerade intervjuer med representanter för de olika parterna, men också 
om analys av centrala dokument och deltagande vid ett flertal möten som arrangerats 
inom projektet. Utvärderarens roll vid dessa möten har varit att studera projektverk-
samheten men också att i varierande grad delta i och bidra till diskussionerna. Syf-
tet med detta har varit att bidra till lärandeprocessen under projektets gång. Det har 
handlat om såväl återkoppling av resultat från utvärderingen som mer generell sakkun-
skap på området. Ett sådant upplägg har uppenbara fördelar men är för den skull inte 
oproblematiskt vad gäller återkoppling av resultat. Intryck och omedelbara reflektioner 
är en naturlig och betydelsefull del av datainsamlingsprocessen men det är av central 
vikt att data blir föremål för systematisk analys. Att löpande redogöra för intryck och 
inledande observationer vore en felaktig avvägning i detta sammanhang. Återkopp-
lingen av resultat har därför skett främst under den senare delen av projektet när delar 
av materialet hade hunnit bearbetas. Utvärderingen påbörjades under våren 2009, dvs. 
när projektet hade pågått i lite mer än ett halvår och materialinsamlingen avslutades i 
augusti 2010.4 

Datainsamlingen har genomförts i tre etapper. En första etapp genomfördes under 
senvåren 2009. Denna bestod av besök hos de olika projektparterna och mer informella 
möten i syfte att skapa en övergripande bild av projektets aktiviteter och struktur, samt 
kunskap om de olika medverkande organisationerna. Detta låg sedan till grund för ut-

4  Detta innebär att utvärderingen avslutas något före själva projektet och inte därmed inte omfattar eventuella 
händelser eller aktiviteter i projektets slutfas. 
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formningen av ett antal intervjuteman och frågor. Tre olika teman fanns med i samtliga 
intervjuer: 1) styrning, mål och organisatoriska förutsättningar, 2) metoder och arbets-
sätt, 3) samverkan och delaktighet. Eftersom intervjuerna genomfördes med personer 
med olika koppling till projektet och med relativt skilda ansvars- och arbetsuppgifter 
måste dock frågorna anpassas individuellt utifrån detta. Intervjuer genomfördes sedan 
i två etapper, den första under hösten 2009 och den andra under senvåren med vissa 
kompletteringar strax efter sommaren 2010. Sammanlagt har intervjuer genomförts 
med 22 personer, i flera fall vid två olika tillfällen. En förteckning över intervjuer finns 
i Bilaga. Namn på informanterna redovisas inte i studien utan endast en beteckning 
med organisationstillhörighet och position.

Analysen av intervjumaterialet har på motsvarande sätt genomförts i etapper. 
Intervjuerna har legat till grund dels för en övergripande rekonstruktion av projektets 
förlopp, dels en mer induktiv analys där underteman till de tre övergripande temana har 
identifierats i intervjumaterialet. Anteckningar från möten och dokument har använts 
som komplement i denna analys. Vissa kvantitativa data används också i analysen av 
insatserna för entreprenörskap.

2�2� Urval och avgränsningar
Som redan nämnts är Sörmlandslinjen ett projekt som innefattar en rad olika aktörer 
och berör flera stora och komplicerade utvecklingsområden, vilket har gjort det nöd-
vändigt att göra avgränsningar. Utvärderingen fokuserar på tre centrala delar i projek-
tet. För det första studeras den mer övergripande samverkansprocessen. För det andra 
studeras insatsen med utvecklingscoacher i kommunerna och för det tredje insatser för 
entreprenörskap i introduktionen. Detta innebär att studien fokuserar på de arbetsmark-
nadsinriktade insatserna i projektet och inte de hälsofrämjande aktiviteterna, som inte 
desto mindre har varit en mycket viktig del av insatserna. En annan avgränsning är att 
projektets målgrupp innefattar både asylsökande och personer som deltar i introduk-
tionen men den här studien fokuserar endast på de insatser som riktas till personer i 
introduktion.

Samverkansprocessen studeras på den mer övergripande regionala nivån men insat-
ser för arbete och entreprenörskap genomförs framför allt lokalt ute i kommunerna och 
här har två av de fem kommunerna som ingår i projektet valts ut som fokuskommuner, 
Eskilstuna och Katrineholm. Projektet är upplagt på det viset att de två utveckling-
scoacherna arbetar i var sin region, Eskilstuna-Strängnäs respektive Katrineholm-Flen-
Vingåker. Med andra ord har en kommun från varje region valts ut. En anledning till 
att just dessa två valdes är att de har haft det största flyktingmottagandet i länet under 
senare år. 

Planen var inledningsvis att utvärderingen skulle innehålla ett större mått av kvan-
titativ analys, främst vad gäller matchningsarbetet. Ambitionen initialt med att välja en 
kommun från varje grupp var därför också att möjliggöra en jämförelse av matchnings-
arbetet, framförallt vad gäller jämställdhetsaspekten då en av de två coacherna hade ett 
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särskilt uppdrag att arbeta med detta. Det har senare visat sig att matchningsarbetets 
omfattning har varit betydligt mindre än vad som planerats. Därmed har denna typ av 
analys inte varit möjlig att genomföra. Analysen av coachernas arbete har istället inrik-
tats på kvalitativa aspekter med fokus på utveckling och genomförande av metoder och 
samverkansformer. 

2�3� Perspektiv på utvecklingsarbete i samverkan
Det har blivit allt vanligare att organisera utvecklingsarbete i partnerskap, inte minst 
genom de europeiska strukturfondssatsningarna (se t.ex. Wistus 2010). Den bärande 
idén för att organisera utvecklingsarbete på detta sätt är att möjliggöra gemensamt lä-
rande mellan olika organisationer och skapa förutsättningar för en utveckling som inte 
vore möjlig om var och en arbetade för sig (Gustavsen & Hofmeier 1997). Samverkan 
är vanligt förekommande som begrepp inom strukturfondsprojekt, men dess praktiska 
innebörd kan variera. Det är inte ovanligt att detta i huvudsak kretsar kring medfinan-
sieringen i form av de deltagare som myndigheter förser projekten med eller nedlagd 
tid från handläggare etc. (se Engstrand m.fl. 2010, s. 9 – 10).

Att studera utvecklingsarbete som genomförs i samverkan mellan flera olika 
organisationer kräver ett analytiskt perspektiv som beaktar de olika parternas erfaren-
heter och fokuserar på interaktionen inom projektet. I en mer traditionell modell över 
projektverksamhet ses projekt ofta som ett medel för att nå en uppsättning på förhand 
uppsatta mål. En utförlig och rationell planering får i denna modell en helt avgörande 
funktion. Själva projektperioden innebär en genomförandeprocess som i efterhand kan 
utvärderas gentemot de på förhand uppsatta målen. Perspektivet blir då relativt statiskt 
och analysen riskerar att missa de kanske viktigaste resultaten eftersom den fäster 
alltför liten vikt vid det som händer under själva processen. Detta innebär dock inte 
att planering av projekt är oviktigt, tvärtom är det här som de initiala förutsättningarna 
formas, men det är bara början på en process där målbilder och förståelser av projektets 
inriktning kontinuerligt omformuleras och omtolkas i interaktionen mellan parterna och 
som svar på externa förändringar.

Men om nu initiala mål inte kan anses utgöra någon absolut måttstock för att be-
döma huruvida ett projekt har varit lyckat eller ej, hur kan detta då göras? För det första 
bör det understrykas att den här typen av utvärdering inte är oviktig, poängen är att den 
oftast är otillräcklig för att kunna identifiera möjligheter och hinder för utvecklings-
arbetet i den här typen av projekt. Det som är viktigt att notera är att det här handlar 
om projekt som inte genomförs inom en hierarkisk och avgränsad ledningsstruktur. 
Partnerskap och samverkanskonstellationer speglar i regel en struktur där de deltagande 
aktörerna befinner sig i en horisontell snarare än en hierarkisk relation. För att nå ett 
gemensamt mål är de ömsesidigt beroende av varandra. I en sådan struktur går det inte 
att anta att det finns ett överordnat eller objektivt perspektiv på vad som är projektets 
mål och syfte. Det handlar snarare om ett möte mellan olika perspektiv, normer och 
identiteter där etableringen av gemensamma målbilder och att få de olika aktörerna att 
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dra åt samma håll är ett viktigt mål i sig (se t.ex. De Bruijn m.fl. 2002). Mer auktoritära 
styrmedel är i regel inte tillgängliga i den här typen av struktur och ensidig forcering 
av de egna målen är ofta kontraproduktivt. Istället måste det bygga på samverkan och 
tillit. Detta innebär att den sammantagna utvärderingen av projektet måste ta fasta på 
de deltagande parternas egna slutsatser och erfarenheter av att medverka (jfr Klijn & 
Koppenjan 2000). Rent metodologiskt innebär det också att det inte finns en ”sann” 
eller objektiv bild av projektet som utvärderingen ska avtäcka. Projektet konstrueras i 
samspelet mellan de deltagande aktörerna och det är mötet (eller avsaknaden av möte) 
mellan dessa olika perspektiv som utgör det centrala studieobjektet.
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3� Upptakt, uppstart, mål och organisation
I Södermanlands län har en regional överenskommelse funnits sedan 2003 där det till 
en början var Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Kommun-
förbundet som var undertecknande parter (Länsarbetsnämnden m.fl. 2003). Revide-
ringen av RÖK som påbörjades hösten 2006 genomfördes i bred samverkan och i en 
interaktiv process. Fler aktörer hade involverats och även länets kommuner var under-
skrivande parter.5 Länsstyrelsen var den ledande och sammanhållande parten i det här 
arbetet. Man hade tidigt ambitionen att bredda samverkan och engagera aktörer från 
näringsliv och civilsamhälle, vilket man också upplevde ligga i linje med utvecklingen 
på det här området i landet. Partnerskapet för integration är på tjänstemannanivå och 
detta var basen för revideringsarbetet. Man hade relativt täta möten i olika arbetsgrup-
per under revideringsprocessen (en gång i månaden under hösten 2006). Betoningen av 
delaktighet och interaktion var stark. På Länsstyrelsen hämtade man inspiration från 
liknande samarbeten i andra delar av landet och man var framförallt intresserade av just 
själva processarbetet, dvs. hur man organiserar samverkansprocesser för att ta fram ett 
gemensamt dokument.

Överenskommelsen undertecknades våren 2007 och detta sammanföll med att Läns-
styrelsen fick överta det samordnande ansvaret från Integrationsverket. Man upplevde 
att framgången med överenskommelsen lade en bra grund för detta uppdrag, att det 
hade bidragit till relationsbyggande och skapat legitimitet för myndighetens roll på 
området: 

Vi fick en ganska bra start och hade mycket nytta av att vi hade dragit 
hela den processen. Vi hade en bas och en upparbetad dialog i alla 
kommuner […] Vi kunde dra nytta av att vi hade gjort det här arbetet, 
det gav också en sorts legitimitet i mötet med kommunerna när det 
väl blev dags för övertagandet (Intervju 2 Länsstyrelsen).

Detta gav naturligtvis också självförtroende och en positiv stämning i samarbetet. Idén 
om att gå vidare med ett regionalt projekt växte fram under hösten 2007. Det blev 
tydligt att det behövdes resurser för att kunna omsätta intentionerna i RÖK till mer 
praktiska insatser och i januari 2008 ordnades ett möte med Flyktingfonden och de 
olika parterna i RÖK. Länsstyrelsen tog på sig ansvaret att skriva fram ansökan, vilket 
måste ske relativt snabbt under våren 2008. Det innebar ett intensivt arbete som inte 
genomfördes i samma typ av interaktiva process som under revideringen av RÖK utan 
främst genom ett förankringsarbete från Länsstyrelsens sida, där man hade ett stort 
antal bilaterala möten med de olika samverkansparterna. Från början var det dessutom 
tänkt att ha två projekt inom det regionala samarbetet, men att dessa skulle vara nära 

5  De andra medverkande parterna var: Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Migrationsverket, Landstinget, Försäk-
ringskassan, Företagarna, TCO, SWERA, Sörmlandsidrotten, ALMI/IFS, Myndigheten för skolutveckling och 
Integrationsverket (Länsstyrelsen Södermanland m.fl. 2007).
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kopplade till varandra. Länsstyrelsen skulle vara projektägare för Sörmlandslinjen som 
endast skulle innefatta de arbetsmarknadsrelaterade delarna. En annan ansökan lämna-
des in för arbetet med mötesplatser och involvering av det civila samhället. För denna 
ansökan stod SWERA som projektägare och Sörmlandsidrotten var en viktig part. Det 
var dock endast Sörmlandslinjen som beviljades finansiering och en ändringsansökan 
lämnades in där insatserna mot hälsa och mötesplatser införlivades i detta projekt. An-
sökningsprocessen blev därmed ganska komplicerad och i slutändan stod Länsstyrelsen 
som ensam projektägare för ett betydligt bredare projekt än vad som ursprungligen var 
tanken. 

3�1� Projektlogik

3.1.1. Begreppets innebörd
Begreppet projektlogik används oftast i utvärderingssammanhang för att undersöka 
och problematisera den logik som ligger till grund för hur givna resurser och planerade 
aktiviteter ska leda till att målen uppnås. Detta handlar om vilka antaganden, implicita 
och explicita, som finns vad gäller tänkta förlopp eller kring orsakssamband och kau-
sala mekanismer. Verksamhetslogik (Ekonomistyrningsverket 2001) och programteori 
(Vedung 1998) är begrepp som används på ett liknande sätt. Dessa begrepp används 
ofta på ett ganska tekniskt och instrumentellt sätt för att undersöka dels om olika anta-
ganden och mål är logiskt konsistenta, realistiska och relevanta, dels hur utfallet av ett 
projekt förhåller sig till antagandena, dvs. ett slags teoretisk logik kontra den faktiska i 
projektet. 

Begreppet projektlogik används något annorlunda här. Eftersom ett projekt med 
flera samverkande aktörer närmast per definition innebär att det finns olika tolkningar 
och perspektiv på mål, medel och till och med utfall så kan vi inte anta att det finns 
en förhärskande logik som är representativ för hela projektet eller för den delen bli 
förvånade om så inte är fallet. Fokus här ligger inte på att bedöma om initiala mål och 
antaganden var logiska eller ej, utan huruvida de har fungerat som en enande faktor 
i projektet. Betoningen ligger på att undersöka det normativa i projektlogiken.6 Ett 
perspektiv på projektets mål, mening och kunskapsförankring som endast delas av 
projektledaren eller den som skrev fram projektansökan har betydligt mer marginell 
betydelse än ett perspektiv som delas av samtliga parter och som är gemensamt över 
organisationsgränser. Projektlogiken får med denna förståelse en större och betydligt 
mer aktiv innebörd i projektet än när den används som begrepp för en instrumentell 
bedömningsgrund. I situationer där samtliga aktörer delar en gemensam förståelse av 
projektets mål och mening, en gemensam övertygelse om varför projektet är viktigt, 

6  Detta perspektiv bygger på Myrna Mandells (1994) tolkning av begreppet ”programlogik” eller ”programme 
rationale” (se även Qvist 2008, s. 10).
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kan projektlogiken fungera som ett ”kitt” som håller projektet samman – egentligen 
oberoende av antagandenas korrekthet. Projektlogiken betecknar i denna förståelse ett 
normativt ramverk som vägleder och ger mening åt aktörernas handlande. Utveckling-
en av ett sådant gemensamt ramverk sker dock på inget sätt automatiskt utan bygger på 
att det skapas en identifikation med projektet, dess mål, verksamhet eller arbetssätt. Det 
kräver också ett långsiktigt relationsbyggande.

3.1.2. Etablering av en projektlogik i Sörmlandslinjen?
Precis som antyds i själva namnet Sörmlandslinjen handlar detta projekt om att inför-
liva arbetslinjen i den sörmländska introduktionsverksamheten. Projektets övergripande 
mål är formulerat på följande sätt:

Målet är att genom innovativa metoder och samverkan med fokus på arbete, 
hälsa och psykosocial integration underlätta arbetsmarknadsetablering 
av asylsökande och nyanlända i introduktion samt främja ett ökat 
invandrarföretagande. Vidare avser projektet skapa förutsättningar för ett 
långsiktigt strategiskt arbete där integrationen av utrikes födda utgör en drivkraft 
för regional utveckling i länet (Länsstyrelsen Södermanland 2008, s. 15).

Här nämns förutom arbete också hälsa och företagande, vilket tillsammans utgör de 
tre centrala insatsområdena. Tanken är att projektet ska verka på två olika sätt, dels 
genom att flera konkreta insatser ska genomföras inom insatsområdena, dels genom 
”kunskapsuppbyggnad, metod- och policyutveckling samt attitydpåverkan i ett mer 
utåtriktat regionalpolitiskt sammanhang” (Länsstyrelsen Södermanland 2008, s. 16). 
Betoningen av integration som en drivkraft för regional utveckling är en central formu-
lering i projektets mål, framförallt för Länsstyrelsen där det finns en ambition att skapa 
ett nytt perspektiv på introduktion och integration.

Man vill från Länsstyrelsens sida etablera ett tillväxtperspektiv där integration blir 
en del av regional utveckling: 

Det primära målet enligt mig är att lyfta kopplingen mellan integration och 
regional utveckling. Att sätta fokus på nyanlända som resurs i den sörmländska 
kontexten och även i en svensk kontext. Att bidra till en större kunskap mellan 
olika aktörer kring den här frågan och förhoppningsvis utveckla insatser som gör 
att man har bättre förutsättningar att etablera sig som nyanländ i det här länet. 
[…] Vi försöker peka på den demografiska utvecklingen och gå ifrån att se det 
här som en social fråga, omhändertagandefråga (Intervju 3 Länsstyrelsen).

Denna strategi bygger på erfarenheter från ett tidigare projekt, Genväg Sörmland, där 
man arbetade på ett liknande sätt med jämställdhet. Man talar i termer av kompetens-
försörjning för att betona invandringen som en resurs. Detta tillväxtperspektiv blir ock-
så ett sätt att översätta den nationella arbetslinje-politiken i en regional kontext. På den 
regionala nivån blir det på så sätt möjligt att sätta in frågan i ett befintligt sammanhang, 
det regionala utvecklingsarbetet. Detta innebär också att man identifierar andra parter 
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än de närmast berörda myndigheterna som viktiga att påverka och engagera i arbetet. 
Man försöker lyfta frågan externt på olika arenor, inte minst i nätverk med företag, 
tillväxtforum och liknande, för att vinna legitimitet för integrationsarbetet i dessa sam-
manhang. Man vill gärna engagera inte bara social- och arbetsmarknadsförvaltningar i 
kommunerna, utan också näringslivskontoren. Kunskapsuppbyggnad är en central del i 
strategin bakom detta perspektivskifte där man använder sig av statistik för att peka på 
den demografiska utvecklingen i länet och behovet av kompetensförsörjning i framti-
den, men även forskning som visar på de positiva fördelarna med mångfald för innova-
tion och tillväxt (se t.ex. Länsstyrelsen Södermanland 2010). Rapporter, seminarier och 
presentationer handlar i detta sammanhang inte bara om information utan om menings-
skapande och att förmedla detta perspektiv. 

Som projektlogik kan kombinationen av utveckling, påverkan och konkreta insatser 
framstå som något ambivalent – vad är egentligen metod i det här sammanhanget, är 
det något som ska utvecklas, genomföras eller syftar det på en strategi för påverkan? 
Det som förenar dessa insatser och löper som en röd tråd genom projektet är dock själ-
va perspektivet och ambitionen att förändra förhållningssättet till integration. Insatsen 
med coacherna är ett bra exempel. Det är en väldigt konkret insats i den meningen att 
de ska arbeta med behovskartläggning och matchning, men samtidigt är det framförallt 
deras perspektiv som företagare som man är ute efter i projektet:

Coachning i all ära, och det tror vi på i partnerskapet som en effektiv 
metod, men det handlar också om att få in ett nytt perspektiv. […] Att 
de lite grand ska gå i bräschen för den här förändrade synen, från något 
socialt till något mer tillväxtorienterat (Intervju 2 Länsstyrelsen).

Detta är den projektlogik som man åtminstone från Länsstyrelsen vill etablera i pro-
jektet och vi kommer att återkomma till huruvida en gemensam målbild har etablerats 
inom projektet.

3�2� Organisation 
Sörmlandslinjen startade upp under hösten 2008 och flera av projektets aktiviteter 
satte igång relativt omgående. Det tog dock lite tid innan projektets organisation kom 
på plats fullt ut, detta skedde under våren 2009. Att det tog lite tid i början berodde 
åtminstone delvis på vissa personalförändringar som inte gick att förutse, bl.a. att den 
tilltänkta projektledaren inte kunde fullfölja uppdraget och måste ersättas.

Sörmlandslinjens projektgrupp har bestått av projektledaren och en projektmedar-
betare som har varit anställda hos Länsstyrelsen. Projektet har även involverat andra 
personer och funktioner inom myndigheten. Denna grupp har bl.a. ansvarat för pro-
jektets ledning, budget, uppföljning och rapportering till Flyktingfonden. Vid sidan 
av detta har projektets organisation byggt på två andra grupper: en styrgrupp och en 
kontaktgrupp.
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Styrgruppen, som har träffats ett par gånger per år, var från början tänkt att bestå 
av företrädare för de olika parterna och just styra projektets övergripande verksamhet. 
I praktiken frångick man dock denna modell och gav styrgruppen en sammansättning 
där det förutom representanter för de flesta av de deltagande parterna även ingick en 
riksdagsledamot och en blandning av företrädare från den politiska nivån och tjänste-
män på chefsnivå. Resonemanget bakom detta var framförallt att stärka den externa 
kommunikationen och att gruppen mer skulle agera för ett strategiskt påverkansarbete, 
inte minst på den politiska nivån. I praktiken kom styrgruppen därmed att snarare bli en 
”referensgrupp” och inte ett beslutsfattande organ. Det övergripande beslutsfattandet i 
projektet har framförallt ägt rum inom projektgruppen och på Länsstyrelsen, och natur-
ligtvis även ute i den lokala verksamheten vad gäller de löpande insatserna. 

Att arbeta utåtriktat var en viktig strategi för Länsstyrelsen och en annan anledning 
till betoningen av information och kommunikation var att man ganska snart uppfattade 
att projektet var dåligt förankrat ute i de kommunala organisationerna. Den politiska 
nivån hade inte engagerats i förankringsarbetet när projektet skrevs fram och lokalt ute 
på enheterna fanns inledningsvis många frågetecken kring projektets syfte och kon-
struktion. Ett flertal informanter i kommunerna vittnar om detta, vilket följande citat 
exemplifierar:

Vi trevade väl alla i en viss osäkerhet från början. Vi hade ju jobbat med 
det här arbetet länge, i viss mån. Sedan dök Sörmlandslinjen upp med den 
här ambitionsnivån. Då dök en ny aktör upp i form av Länsstyrelsen […] 
Det var lite oklart i början vilket uppdrag och vilket mandat man arbetade 
utifrån när det gäller Sörmlandslinjen. Där tror jag att det fortfarande 
återstår lite grand av osäkerhet (Intervju 14 Katrineholms kommun).

Att man ska samarbeta kommuner emellan så mycket har jag förstått och att 
man ska försöka öppna upp arbetsmarknaden, och för oss då kanske att få 
tillgång till nya praktikplatser […] För mig har det väl inte varit så väldigt 
tydligt vad hela Sörmlandslinjen… hur de ska påverka eller vara med i 
introduktionen, det måste jag säga (Intervju 9 Eskilstuna kommun).

Även bildandet av kontaktgruppen handlade till stor del om att förbättra kommunika-
tionen mellan parterna. Gruppen har träffats ett par-tre gånger per halvår. I denna grupp 
medverkade personer från samtliga projektparter som arbetar mer praktiskt med de 
olika insatserna i projektet. Dessa kontaktpersoner var också ansvariga för respektive 
part att inlämna rapportering, tidredovisning och liknande till Länsstyrelsen som i sin 
tur rapporterar till fonden. Kontaktgruppens konstruktion hade därmed en nära kopp-
ling till medfinansieringen och inledningsvis kretsade mycket av diskussionerna i grup-
pen kring detta (jfr Engstrand m.fl. 2010). Ambitionen var dock att gruppen framförallt 
skulle diskutera verksamheten och metodutvecklingsarbetet. På både kontaktgruppsmö-
tena och styrgruppsmötena övergick man efter en tid till att behandla olika teman så 
som arbetsmarknad och hälsa för att lägga fokus på detta. 

Vi går därmed över till att undersöka samverkansprocessen och interaktionen i 
projektet i mer detalj.
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4� Samverkansprocess
Vid en länsträff i Trosa våren 2009, där framförallt tjänstemän och handläggare från 
kommunerna medverkade, presenterades Sörmlandslinjen och den senaste utvecklingen 
i projektet. För vissa av de kommunala tjänstemännen var det första gången man kom 
i kontakt med projektet, mer än som ett namn, andra hade varit involverade sedan 
tidigare. 

En nyhet som presenterades av Länsstyrelsen vid den här konferensen var styrgrup-
pens sammansättning och detta ledde till en livlig och mycket intressant diskussion 
som tog upp flera av de svårigheter som finns mer generellt med att organisera sam-
verkan och partnerskap. Flera av deltagarna hade invändningar mot sammansättningen 
eller att det saknades aktörer i styrgruppen. Någon pekade på att näringslivet inte fanns 
representerat, andra nämnde fackföreningsrörelsen och invandrarorganisationer. Vissa 
ställde sig även frågande till hur detta hade bestämts, hur hade man kommit fram till att 
just de här skulle vara med? Tidigare under dagen hade även frågor rests kring varför 
endast fem kommuner ingick i projektet, varför inte alla? Det framkom också att efter-
frågan på regional samverkan inte nödvändigtvis handlade om samordning av insatser. 
Bland framförallt handläggarna förknippar man detta med erfarenhetsutbyte mellan 
kommunerna och betonade vikten av att det ges tid för detta vid konferenser likt den i 
Trosa.

Diskussionen satte fingret på en rad komplicerade frågor vad gäller samverkan 
och organisering av partnerskap. En handlar om inkludering – vilka som kontaktas, 
ges möjlighet att delta och hur man gör avgränsningar. Av praktiska skäl måste av-
gränsningar oftast göras och ibland kan problemet vara det omvända, dvs. att parter 
som verkligen borde finnas med inte är villiga att delta. I forskningen om partnerskap 
ägnas frågan om inkludering ofta stor uppmärksamhet och det finns inget enkelt svar 
på hur man hanterar detta. Ett möjligt förhållningssätt är att de som berörs av en fråga 
bör identifieras och ges möjlighet att delta i samverkan, dvs. de som är ”stakeholders” 
i frågan. Men att avgöra detta är inte alltid lätt i praktiken, särskilt när en fråga berör 
stora delar av samhället och inte har någon definitiv geografisk avgränsning. Det hand-
lar med andra ord alltid om en avvägning, men det som kan noteras är att hur själva 
processen för formeringen av samverkan ser ut kan få en central betydelse, inte minst 
för känslan av delaktighet. En annan aspekt av detta är frågan om representation och 
beslutsfattande – vilka som representerar olika parter, vilket mandat dessa personer har 
och vilka möjligheter olika parter har att påverka det gemensamma arbetet. Även detta 
har betydelse för delaktighet, ansvarstagande och vilket intresse som skapas och vilken 
vikt som fästs vid att delta i samverkan (se t.ex. De Bruijn m.fl. 2002; Klijn & Koppen-
jan 2000). 
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4�1� Ledning, styrning eller kontroll?
Precis som Integrationsverket på sin tid har Länsstyrelserna inga möjligheter till 
formell styrning av den lokala introduktionsverksamheten. För att påverka måste man 
använda sig av samma typ av ”mjukare” styrmedel såsom kunskapsspridning, dialog, 
samverkan och nätverksbyggande. Detta präglar också synen på rollen som projektle-
dare och drivande myndighet i projektet.

Jag skulle inte vilja säga att vi styr det utan vi leder projektet. Det ska inte vara 
meningen att vi styr det. Det sker i samverkan med andra parter. Vår roll är att 
som statlig aktör vara en samordnande part. Att se till att de här olika aktörerna 
kan samordnas för en mer effektiv etablering (Intervju 1 Länsstyrelsen)

Att driva den här typen av samverkan i projekt innebär särskilda utmaningar, inte minst 
eftersom det sker inom ganska fasta ramar. Man är ålagda att följa projektplanen och i 
projektets budget är de mesta av pengarna öronmärkta utifrån de planerade aktiviteter-
na. På Länsstyrelsen upplevde man att man var tvungen att lägga alltför mycket fokus 
på att administrera projektet och kräva in olika underlag från de andra parterna för rap-
porteringen till fonden och att själva utvecklingsarbetet därmed blev lidande:

Det gäller att hitta en balans mellan den här ordningsmannafunktionen och den 
utvecklande funktionen, där vi tillsammans utvecklar våra insatser (Intervju 3 
Länsstyrelsen).

Den tekniska konstruktionen med de här EU-pengarna gör att det blir väldigt 
administrativt tungrott. Man tappar fokus på: vad är det vi ska uppnå? (Intervju 4 
Länsstyrelsen).

Hos flera av de andra projektparterna upplevdes rapporteringen till Länsstyrelsen också 
som problematisk. Ute i den lokala verksamheten och även bland deltagarna i kontakt-
gruppen ställde man sig frågande till syftet med detta och det upplevdes också i vissa 
fall som en form av kontroll:

Det är ju det att man uppfattar det som: - puh, nu kommer den där 
månadsrapporten igen. […] Det är lite synd för det finns en sådan potential i 
den här samverkan, en jättepotential! Men jag tror inte att man har rätt former 
för att initiera samverkan. De här kontrollinstrumenten – som det uppfattas 
– det är jättebra med målformuleringar och uppföljningar, men det måste 
återkopplas: det här är intressant därför att (Intervju 5 Utvecklingscoach).

Inrapporteringen till Länsstyrelsen handlade till viss del om tidrapporter m.m. för med-
finansieringen men också om uppföljning i form av statistik. Projektet hade satt upp 
ett antal kvantitativa mål om exempelvis antalet deltagare som startar i praktikplats, 
instegsjobb och genomgår utbildning i företagande. Flera av dessa mål är mycket svåra 
att i en direkt mening kunna relatera till projektets insatser och betrakta som effekter. I 
vissa fall var de snarare kopplade till andra insatser inom kommunerna. Ändå presen-
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terades de positiva utfall som finns på flera av indikatorerna i vissa sammanhang som 
resultat kopplade till projektet eftersom det var de här indikatorerna man hade ålagt sig 
att följa upp gentemot finansiären. Detta förstärkte bilden av Länsstyrelsens roll som 
kontrollerande och det upplevdes i vissa fall också som att Sörmlandslinjen ”tog åt sig 
äran” av resultat som man i kommunerna upplevde att man hade uppnått själva. Detta 
är ett tydligt exempel på att projektlogiken, själva målen i projektet och antaganden om 
orsakssamband kan ha en splittrande istället för en enande funktion i samarbetet. 

Det är också ett exempel på att själva projektkonstruktionen kan försvåra samver-
kan och ett utvecklingsarbete byggt på gemensamt lärande. Projekt av detta slag följer 
fasta ramar och det finns betydande begränsningar vad gäller möjligheterna till flexibi-
litet och att göra förändringar i den på förhand fastslagna planen. Projekt förutsätts ha 
en planering från början till slut där problem och lösningar antas vara relativt stabila 
under projekttiden, vilket lätt gör det till en statisk verksamhet (De Bruijn m.fl. 2002, s. 
22 – 23). 

De Bruijn m.fl. (2002) menar att ett problem med styrningen av gemensamma för-
ändringsprojekt är att den ofta fokuserar alltför mycket på att styra projektets innehåll 
i enlighet med planen. De gör en distinktion mellan styrning som fokuserar på sub-
stans och process. Substans handlar om att styra vad som ska göras, vilka lösningar 
som bör användas och vilken typ av förändring som är önskvärd. Process handlar om 
att organisera själva interaktionen mellan olika parter och hur problem och lösningar 
kan identifieras. I den senare modellen läggs i princip allt ansvar för identifiering av 
problem och utveckling av lösningar på de samverkande parterna att lösa i interaktion 
med varandra. På detta sätt kan maximal uppslutning och förankring åstadkommas. Att 
leda dessa processer handlar om att på olika sätt underlätta samspelet, genom att skapa 
arenor, ta fram information, medla och koppla aktörer till varandra. Dessa två modeller 
bör dock ses som ett slags idealtyper. Det är svårt att i praktiken tänka sig en ledande 
aktör som aldrig försöker styra genom innehåll eller komma med egna förslag, utan 
bara underlättar för andra. En sådan aktör skulle nog också upplevas som ganska vag 
och svår att få grepp om. I praktiken är det rimligare att tala om en kombination där det 
kan ligga mer betoning på den ena eller den andra. 

Modellerna sätter dock fingret på två viktiga aspekter i styrningen av utvecklingsar-
bete som båda finns närvarande i ledningen av Sörmlandslinjen. Länsstyrelsen beskri-
ver just det här med att föra samman aktörer, skapa arenor och bidra med kunskap som 
sina kanske viktigaste uppgifter. Samtidigt innebär projektet, närmast per definition, 
också en betydande styrning av innehåll, planen ska implementeras och insatserna ge-
nomföras på det sätt som avsågs i ansökan. Det är också signifikativt att betoningen på 
interaktion/process var starkare under revideringen av RÖK, men blev betydligt svårare 
att upprätthålla när man gick in i projektformatet.

En annan risk med projektformatet är att man bygger upp vad vi kan kalla för en 
”fiktiv hierarki”. I ett projekt där flera aktörer initialt gör åtaganden om att fylla olika 
funktioner skapas ett behov att under projekttiden tillse att aktörerna fullgör dessa åta-
ganden. Om projektet leds av en av parterna hamnar denna ”ansvarsutkrävarfunktion” 
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på denna part. Därmed skapas ett slags hierarkisk dimension som inte hade funnits på 
samma sätt utan projektet. I botten ligger dock fortfarande de grundläggande maktre-
lationer som finns på området. I det här fallet har de en betydande horisontell karaktär 
och vare sig inom eller utanför projektet finns formella sanktionsmöjligheter som gör 
det möjligt att styra genom formellt ansvarsutkrävande. Det har funnits en viss tendens 
mot att en sådan här struktur har skapats inom Sörmlandslinjen där Länsstyrelsen, 
som ensam projektägare, har upplevt att projektet inte har varit tillräckligt förankrat 
och där parterna i vissa fall inte fullt ut har engagerat sig på det sätt som förväntats. 
Myndigheten bär det främsta ansvaret för att uppfylla målen, men har inte medlen att 
i en tvingande mening tillse att planen följs. Vissa av de medverkande kommunerna 
har å sin sida upplevt styrningen i projektet som kontroll eftersom det inte finns någon 
grundläggande legitimitet för ansvarsutkrävarrollen på området. Denna problematik är 
i hög grad kopplad till själva projektformatet, men det är också en aspekt av något som 
handlar om delaktighet och ansvarstagande inom projektet.

4.2. Delaktighet och identifikation
Både diskussionen om aktörssammansättning och den om styrningen har att göra med 
en avsaknad av identifikation med projektet och att det saknas en känsla av delaktighet. 
Ett exempel på detta är invändningarna mot användningen av de kvantitativa indikato-
rerna. Anledningen till att det blir problematiskt att tillskriva Sörmlandslinjen resultat 
är att man inte känner sig som en del av denna och då upplever att resultaten tillskrivs 
någon annan än den egna organisationen. 

Jag känner att det är många kommuner som har upplevt det här som osäkert, i alla 
fall under första året. Vad är nyttan med det här? Man vill ju inte åka på möten 
och rapportera en massa om man känner: vad leder det här till? Är det bara för 
att det ska bli lite god statistik på Länsstyrelsen? Det är ju så snacket gärna går 
när man inte har de rätta riktlinjerna (Intervju 15 Katrineholms kommun).

Genomgående förknippas projektet också starkt med Länsstyrelsen. I intervjuerna 
används exempelvis Sörmlandslinjen och Länsstyrelsen ofta synonymt. Aktiviteterna 
på den regionala nivån upplevs som avlägsna och något abstrakta av flera av de infor-
manter som arbetar ute på enheterna i kommunerna. Detta innebär att det har funnits 
ett avstånd mellan den övergripande partnerskapsnivån och den lokala verksamheten. 
Den löpande interaktionen mellan dessa två nivåer har främst bestått av samtal mellan 
personer i projektgruppen och de olika kontaktpersonerna. 

Kontaktgruppsmötena var tänkta att sammanföra de personer som arbetar praktiskt 
och operativt med projektets aktiviteter. Dessa möten kom dock att handla mycket om 
administrativa frågor, om att alla informerade varandra om vad man arbetade med, 
att Länsstyrelsen beskrev projektets mål och syfte samt presenterade uppföljningar. 
De blev dock i mindre utsträckning ett forum för att diskutera utvecklingsfrågor, även 
om detta i något större utsträckning blev fallet under den senare delen av projektet när 
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man gick över till att behandla olika teman. Mötena var heller inte så frekventa, två-tre 
gånger per halvår. Med tiden har informanter på Länsstyrelsen dragit slutsatser kring 
detta, bl.a. att man borde ha lagt över ett större ansvar för att driva utvecklingsarbetet 
på de olika parterna och involvera dem mer för att öka delaktigheten:

Kontaktgruppen är den grupp där det lokala förankringsarbetet var tänkt att 
ske. Det är ju den operativa gruppen. Men den har levt lite sitt eget liv och 
framförallt varit på en ganska basal nivå. Metodutvecklingen, policyskapande 
och kunskapsuppbyggnad, de delarna har varit helt frånkopplade från 
kontaktgruppen. Man skulle ha behövt involvera dem mer och även ha lagt över 
ansvaret för de metodutvecklande delarna på kontaktgruppen. Då hade man 
vunnit deras engagemang på ett helt annat sätt (Intervju 2 Länsstyrelsen).

Ett annat problem med kontaktgruppen var att samma personer, som representerade 
samtliga delar i projektet, träffades för att diskutera allt ifrån hälsa till entreprenör-
skap, vilket innebar att man rörde sig i ett mycket brett fält. Detta gjorde det svårt att 
fördjupa sig i de olika ämnena, för att exempelvis identifiera utvecklingsmöjligheter. 
Mycket av det övergripande arbetet ägde rum regionalt och de mer konkreta frågorna 
kring insatserna hanterades lokalt mellan de parter som var involverade i den specifika 
insatsen, ibland i dialog med Länsstyrelsen. Kontaktgruppen fick därmed inte riktigt 
funktionen av att knyta samman den regionala och lokala nivån. Däremot har den 
bidragit till att skapa kontakter och bygga relationer mellan de personer som deltagit i 
gruppen.

Varken kontakt- eller styrgrupp har varit beslutande organ och även relationen 
mellan dessa har varit oklar. Det har inte riktigt varit kontaktgruppens uppgift att ta 
fram förslag som sedan behandlas i styrgruppen, utan det har mer handlat om utbyte 
representanterna emellan och mellan Länsstyrelse och kontaktpersoner. Även bland 
styrgruppens representanter beskrivs det att det fanns frågetecken kring vad som var 
gruppens egentliga roll och mandat:

Det var mina förväntningar: att är man med i en styrgrupp så tar man fram 
projektbeskrivningen och tittar på vad vi skulle göra för någonting och väldigt 
tydligt går igenom: har vi gjort det här? Har vi gjort det här? […] Jag tycker 
att styrgruppen har varit intressant, med information om vad vi har gjort mer 
övergripande […] men det är ju inte konkret i förhållande till: vad var det vi 
skulle åstadkomma med Sörmlandslinjen? (Intervju 18 Arbetsförmedlingen).

Projektets organisation tycks inte ha haft förmågan att fullt ut överbrygga avståndet 
mellan lokal och regional nivå och bidra till en känsla av delaktighet. Projektet beskrivs 
som något oklart eller abstrakt av många av informanterna på lokal nivå, framförallt 
under den första halvan av projektperioden. Här tar man främst fasta på vad projek-
tet kan erbjuda i form av konkreta insatser i ett ganska praktiskt perspektiv. Däremot 
har man i mindre utsträckning sett det som ett forum eller en arena för att gemensamt 
utveckla nya metoder.
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4�3� Samordning eller erfarenhetsutbyte?
Den bärande idén för regional samverkan inom introduktionen har ända sedan över-
enskommelsestrategin lanserades, och även längre tillbaka i tiden än så, varit att få till 
stånd en bättre samordning av olika aktörers resurser för att effektivisera insatserna. 
Detta är också en viktig ambition i Sörmlandslinjen. I intervjuerna ställdes frågor kring 
vilken typ av regional samverkan som man efterfrågar lokalt. Mycket riktigt så betonas 
vikten av att samordna insatser med andra, t.ex. gemensamma utbildningar mellan flera 
kommuner, men också vikten av erfarenhetsutbyte. Den senare aspekten ägnas inte 
alltid samma uppmärksamhet, vare sig i politiken eller inom forskningen om partner-
skap och samverkan. Dessa två former för utbyte skiljer sig på en viktig punkt vad 
gäller de konstellationer som tenderar att skapas. Samordning av resurser bygger i regel 
på att föra samman olika typer av aktörer med olika resurser som tillsammans behövs 
för att kunna lösa ett visst problem. Erfarenhetsutbyte bygger i större utsträckning på 
att föra samman aktörer som arbetar med liknande uppgifter och som identifierar sig 
med varandra. I såväl Sörmland som på andra platser i landet förekommer båda dessa 
former av utbyte inom introduktionen och erfarenhetsutbyte har haft en stor betydelse 
för utformningen av insatserna lokalt (se även Qvist 2008, s. 87 – 88).

En viktig orsak till att erfarenhetsutbyte i olika typer av nätverk, konferenser och 
träffar har fått en så viktig roll på området är att det har saknats ett nationellt regelverk 
på området. En annan är att det under lång tid har riktats skarp kritik mot att insat-
serna på området är ineffektiva vad gäller arbetsmarknadsetablering. Introduktionen 
har i mycket liten grad detaljstyrts från statlig nivå och det är regionalt och lokalt som 
nya idéer och metoder måste utvecklas. Det finns starka förväntningar på den lokala 
introduktionen, att denna ska bygga på arbetslinjen, tidiga och individualiserade arbets-
marknadsinsatser. Avsaknaden av fasta direktiv i kombination med dessa förväntningar 
bidrar till behovet av att jämföra sig med andra, hitta nya idéer och utbyta erfarenheter 
kring allt ifrån arbetsmarknadsprojekt till rutiner i handläggningen av ersättningar. I 
kommunerna beskriver man att denna typ av utbyte har varit en viktig del av utbytet på 
regional nivå:

Vad är på gång i kommunerna? Hur jobbar ni där? Hur jobbar vi här? Så 
såg samarbetet ut. Nu är det mer i Länsstyrelsens regi som det här rullar 
på, senast då i Trosa. Då har man efterlyst just att kunna fortsätta den här 
informationsöverföringsdelen också. […] Det som har varit ett problem är att 
det har legat ett oändligt stort arbete på de olika kommunerna. De som har 
haft introduktionsersättning har varit tvungna att på egen hand bygga upp ett 
regelverk kring hur det här ska hanteras (Intervju 14 Katrineholms kommun).

Det har funnits en tradition av att ha länsträffar mellan framförallt handläggare i 
kommunerna. Vid länsträffen i Trosa hade denna del tonats ner något vilket ledde till 
invändningar.

Samordning av insatser har varit en viktig del av det löpande arbetet i Sörmlandslin-
jen och detta har främst skett lokalt kring de olika insatserna. På regional nivå har dock 
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mötena i kontaktgruppen i stor utsträckning handlat om erfarenhetsutbyte. Detta gäller i 
viss mån även styrgruppen. Utbytet har bidragit till att knyta kontakter, att man har lärt 
känna varandras organisationer bättre och att man har fått bättre förståelse för varan-
dras perspektiv och arbetssätt. Att detta blev ett ganska framträdande inslag speglar 
dock även gruppernas något oklara roll och svaga beslutsmandat. 

4�4� Osäkerhet och svårigheter med långsiktighet
Flera externa omständigheter har försvårat Sörmlandslinjens verksamhet under projek-
tets gång. För det första, skrevs projektet fram i en högkonjunktur och strax efter att 
projektet påbörjades slog den ekonomiska krisen till med full kraft. Detta har framfö-
rallt försvårat matchningsarbetet i projektet, vilket vi återkommer till i kapitel 5. För 
det andra, fattades beslut i riksdagen om att genomföra en omfattande reform på områ-
det (Prop. 2009/10:60). Detta har inneburit ett stort mått av osäkerhet för de deltagande 
parterna, inte minst för kommunerna som enligt intentionerna i den nya reformen kom-
mer att få en reducerad roll på området, framförallt vad gäller arbetsmarknadsinsatser.

Reformer innebär alltid en osäkerhet inför förändringen men kring just den här 
reformen har också det funnits särskilt många frågetecken vad gäller de praktiska de-
taljerna kring arbetsförmedlingens övertagande, kommunernas fortsatta roll, finansie-
ringen och hur det tilltänkta systemet med ”lotsar” egentligen kommer att fungera. För 
kommunernas personal kan det också innebära en personlig osäkerhet för eventuella 
neddragningar. 

För projektet har denna osäkerhet inneburit en betydande begränsning av möjlig-
heterna till långsiktighet. Det är svårt att lägga fokus på långsiktigt utvecklingsarbete 
när framtiden är oklar. Osäkerheten begränsar också möjligheterna att göra ytterligare 
åtaganden som sträcker sig till efter projekttidens slut och gör det svårt att ta ställning 
till om insatser ska permanentas. Under projekttidens gång har den nya reformen ofta 
tagits upp till diskussion och insatserna har relaterats till reformen för att försöka få 
dem att ligga i linje med omställningen. Arbetsförmedlingen som kommer att få ta över 
huvudansvaret på området deltar dock inte operativt i Sörmlandslinjens verksamhet 
(men man finns representerade i styrgruppen), vilket delvis försvårar möjligheterna att 
hantera dessa frågor inom ramen för projektet. 

4�5� Ringar på vattnet
Trots dessa komplicerade omständigheter kring reformen, brister vad gäller delaktighet 
och identifikation, och att projektets organisation har haft det svårt att överbrygga av-
ståndet mellan lokal och regional nivå finns det dock tecken på att projektet har bidragit 
till den fortsatta utvecklingen av samverkan i länet.

Projektet har inneburit stora möjligheter till lärande om samverkansprocesser. På 
Länsstyrelsen har man bl.a. dragit viktiga lärdomar kring svårigheterna med omfatt-
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ningen av projektet, både geografiskt och det breda spektrum av frågor som adresse-
rats. I framtiden ser man snarare en utveckling mot mindre ”utvecklingsplattformar” 
som behandlar mer avgränsade frågor och genomförs i mindre delregioner. Ett sådant 
projekt (GNOT) har redan startats kring samhällsinformationen i den östra delen av 
länet. Sörmland har inget geografiskt centrum utan består snarare av flera delregioner.7 
Under projekttidens gång har samverkan inom dessa regioner intensifierats kring frågor 
som utbildning, arbetsmarknadsinsatser och samhällsinformation. I vilken utsträckning 
detta är en konsekvens av Sörmlandslinjen är närmast omöjligt att svara på, men det 
har varit ett av flera sammanhang där man har träffats över kommungränser och byggt 
upp relationer. Det går knappast att säga att en gemensam målbild har utvecklats inom 
Sörmlandslinjen, inte minst på grund av den bristande identifikationen med projektet, 
men något som de flesta informanter är ense om är vikten av att bredda samverkan. 
Involveringen av Sörmlandsidrotten beskrivs genomgående som något positivt och de 
är nu även delaktiga i GNOT. Även vikten av att stärka samarbetet med näringslivet 
nämns i dessa sammanhang, exempelvis kring frågor om arbetsplatsförlagd SFI. Mot 
bakgrund av de svårigheter som har funnits mer generellt med att involvera näringsliv 
och civilsamhälle i introduktionen, ger detta ändå en indikation på att man i Sörmland 
har börjat utveckla ett annat förhållningssätt till denna typ av samverkan.

7  I stil med detta: Katrineholm-Flen-Vingåker, Eskilstuna-Strängnäs, Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa.
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5� Utvecklingscoacher för förändring inifrån?
Från att ha behandlat den mer övergripande samverkansprocessen i projektet går vi 
nu över till att studera två av projektets insatser, med särskilt fokus på hur dessa har 
genomförts i Katrineholm och Eskilstuna. I detta kapitel handlar det om satsningen 
på utvecklingscoacher för att stärka samarbetet mellan introduktion och näringsliv. 
Coachernas uppdrag i kommunerna har handlat om matchning och behovsanalys, men 
också om metodutveckling i kommunerna och att hitta nya samarbetsformer. Begrep-
pet metod och vad detta innebär i projektet står i fokus i detta kapitel. Olika aspekter av 
metod analyseras: är det något som ska genomföras, något som ska utvecklas? Handlar 
det möjligen också om en mer övergripande strategi för påverkan?

5�1� En metod för förändring?
Satsningen på utvecklingscoacher är mångbottnad vad gäller metod. Coachernas arbete 
med exempelvis matchning utgör en typ av metod, men de har också till uppdrag att 
utveckla nya metoder i den kommunala verksamheten. Vid sidan av denna mer prak-
tiska metodutveckling (som behandlas i avsnitt 5.3. nedan) kan själva coachinsatsen 
också ses som en mer övergripande metod för förändringsarbete och styrning. I syfte 
att skapa ett näringslivsperspektiv i introduktionen anställs personer med erfarenheter 
och kunskap från näringslivet för att i en mycket konkret mening arbeta i den kommu-
nala verksamheten. Detta handlar om ett slags indirekt styrning av introduktionen som 
ligger i linje med den tradition som finns på området av mer informella och indirekta 
former av påverkan. Insatsens handgripliga och konkreta karaktär innebär dock även 
något nytt i detta avseende. Det handlar om ett förändringsarbete som sker inifrån den 
kommunala introduktionsverksamheten men som drivs av kunskap och initiativ utifrån. 
Detta var också en medveten strategi inom projektet:

Det handlar om att få aktörer att själva se mervärdet av de olika 
insatserna. Det går inte att utifrån implementera ett förändringsarbete i 
en organisation, det måste vara insikter som organisationen själv gör. Där 
kan Länsstyrelsen bara vara en främjare för att skapa förutsättningarna 
för att de här förändringarna ska ske (Intervju 2 Länsstyrelsen).

Det har, mer generellt sett, blivit allt vanligare med indirekta och samverkansbaserade 
former av styrning i den här typen av sektorsöverskridande och komplexa frågor (se 
t.ex. Pierre & Sundström 2009). För att skapa förändring och förnyelse inom introduk-
tionen har normbildning genom riktlinjer, överenskommelser, konferenser och olika 
typer av information och kunskapsproduktion varit viktiga styrmedel. En annan strategi 
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har varit att genom ekonomiska incitament försöka göra det mer lönsamt att utveckla 
och effektivisera verksamheten.8 

Förändrings- och utvecklingsarbete är dock inte något som sker genom automatisk 
anpassning, vare sig det finns ekonomiska incitament eller ej, speciellt när ett flertal 
olika aktörer måste anpassa och samordna sin verksamhet. Nya idéer och metoder upp-
står och genomförs inte spontant utan genom processer som kan vara både komplexa 
och arbetskrävande. Ofta sker införandet av nya metoder genom att man lär sig av 
andra, att man lånar från dem som uppfattas som framgångsrika och anpassar för den 
egna verksamheten. 

Att söka vägledning utifrån är naturligtvis inte ovanligt i förändringsarbete. Ex-
empelvis organisationskonsulter eller för den delen utvärderare anlitas ofta för att 
tillföra ny kunskap eller andra perspektiv. Ett annat handgripligt sätt att förändra lokal 
verksamhet och införa nya perspektiv är att försöka ändra den professionella eller 
yrkesmässiga inriktningen på verksamheten. Ett exempel på denna typ av försök inom 
den kommunala integrations- och flyktingpolitiken är att dessa frågor ofta har flyttats 
mellan förvaltningar med olika professionell inriktning (Bäck & Soininen 1998; Qvist 
2008).9 

Även om utvecklingscoacherna har ett uppdrag att arbeta med verksamhetsutveck-
ling så skiljer sig deras arbete från organisationskonsulter och utvärderare genom att 
de på ett helt annat sätt deltar och blir en del av den kommunala introduktionsverk-
samheten. Under senare år har det normbildningsarbete som bedrivits från statligt håll 
framförallt handlat om att betona arbetslinjen och att komma bort från vad man från 
politiskt håll beskriver som ett ”omhändertagandeperspektiv” i introduktionen. De 
riktlinjer som ges för vad arbetslinjen ska innebära består dock av en ganska över-
gripande och enkel uppsättning principer om exempelvis individualisering, parallella 
och tidiga åtgärder, aktivt deltagande, eget ansvar och samverkan. De är ett uttryck för 
ett ovanifrånperspektiv snarare än lokala problembilder. I den lokala kontexten kon-
fronteras dessa principer med en betydligt mer komplex problembild. Dessa principer 
ger en ganska begränsad vägledning i den lokala verksamheten och tenderar att leda 
till en mer formell anpassning snarare än förändrade arbetssätt (Qvist 2008). I detta 
avseende är insatsen med utvecklingscoacher intressant eftersom det handlar om ett 
utvecklingsarbete som bygger på praktisk medverkan i den lokala verksamheten. Detta 
kan ge möjligheter till att fånga upp lokala problembilder och driva arbetet mer ur ett 
underifrånperspektiv, vilket i sin tur kan öppna upp för mer substantiella förändringar i 
verksamheten. 

8  Exempel på detta är reformen av ersättningssystemet 1991 och även den kommande reformen på området där 
ekonomiska incitament är den drivkraft som ska leda till förändring och utveckling. 

9  Efter reformen 1985 hamnade dessa frågor ofta under socialförvaltningen, men har i vissa fall även sorterat 
in under särskilda invandrarnämnder. Under senare år har integrationsfrågor ofta flyttats till utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningar.
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5�2� Organisatoriska förutsättningar
Utvecklingscoacherna fick ett mycket brett och komplicerat uppdrag att utföra i kom-
munerna och för att kunna genomföra detta krävs det att det finns ett mandat och 
organisatoriska förutsättningar. Dessa förutsättningar handlar både om de som skapats 
inom projektets egen organisation (se kapitel 3), och de som skapats i den kommunala 
organisation där coacherna har arbetat. 

5.2.1. Projekt i projektet
Företagarna Region Sörmland engagerades redan tidigt i den regionala överenskom-
melseprocessen. De två personer som senare anställdes som utvecklingscoacher var 
företagarnas representanter i denna process. Coachen i Katrineholm, Flen och Vingåker 
(nedan kallad KFV-coachen) hade redan 2007 en projektanställning i Flen som handla-
de om matchning mot arbetsmarknaden. Ett tiotal deltagare matchades mot framförallt 
småföretag i detta projekt. KFV-coachen påbörjade sedan sin 2-åriga projektanställning 
inom KFV-regionen i mars 2008, cirka ett halvår före coachen i Eskilstuna/Strängnäs 
(nedan kallad ES-coachen). Insatsen med coacherna har utgjort en central del av de 
arbetsmarknadsinriktade insatserna i Sörmlandslinjens projektplan (Länsstyrelsen 
Södermanland 2008). På Länsstyrelsen beskriver man att det var dessa personers unika 
kompetens, nätverk och kontakter man var ute efter i projektet. Tanken var att de skulle 
kunna se på introduktionsverksamheten med nya ögon och från ett näringslivsperspek-
tiv. Coacherna har dock varit anställda av kommunerna i respektive region och deras 
anställning finansierades inte av Sörmlandslinjen utan i huvudsak genom strukturella 
medel från Migrationsverket som kommunerna har sökt. ES-coachen beskriver att det 
var två dokument som låg till grund för arbetet: Sörmlandslinjens projektplan och de 
uppdragsbeskrivningar som finns för coacherna. ES-coachens uppdragsbeskrivning 
hade KFV-coachens beskrivning som förlaga och togs fram gemensamt av Länssty-
relsen och kommunerna. ES-coachen fick också ett särskilt uppdrag att arbeta med 
jämställdhetsperspektivet och att verka för nyanlända kvinnors möjligheter att ta del av 
introduktionsinsatser kopplade till arbetslinjen. 

Coachernas uppdrag har förts in som en del av Sörmlandslinjen och de ligger i detta 
avseende helt i linje med varandra. Upplägget innebär dock att coachernas verksam-
het utgör ett slags projekt i projektet. Detta yttrar sig tydligast genom att coacherna har 
varsin egen styrgrupp som de rapporterar till och som ligger utanför Sörmlandslinjens 
projektorganisation. KFV-coachen har haft en fungerande styrgrupp med förvaltnings- 
och enhetschefer från kommunerna. ES-coachens styrgrupp formerades först under 
hösten 2009, drygt ett år efter att projektet drog igång. I intervjuerna om coachernas 
arbete i Eskilstuna och Katrineholm beskrivs att roll- och ansvarsfördelningen mellan 
Sörmlandslinjen och coachernas styrgrupper har varit oklar. 

Vi har ju en egen styrgrupp som träffas relativt ofta. Där har det varit 
lite diskussion kring vem som ytterst har mandatet att styra coachernas 
arbete, det finns också en budget som coachen har att arbeta med. 
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Där har det varit en del diskussioner kring: vem bestämmer hur dessa 
pengar ska användas? (Intervju 14 Katrineholms kommun).

Det som har varit oklart är vem som styr coachernas arbete, den budget de förfogar 
över och varifrån de får sitt mandat att driva utvecklingsarbetet. Även detta handlar om 
kopplingen mellan den regionala och lokala nivån. Coacherna har formellt sett rap-
porterat till sina styrgrupper men har på samma gång varit en del av Sörmlandslinjen 
som främst leds av Länsstyrelsen. Eftersom coacherna var en del av Sörmlandslinjen 
och dess projektplan måste deras insatser även rapporteras där. Coacherna hade därför 
varsin kontaktperson på Länsstyrelsen som de förde dialog med och rapporterade till. 

I åtminstone Katrineholm och övriga KFV-regionen hade coachningsinsatsen 
genomförts oavsett om Sörmlandslinjen blev av eller ej. Både kommunen och KFV-
coachen beskriver att det har funnits en oklarhet kring vad den regionala nivåns roll är 
och vad den har att tillföra till det lokala utvecklingsarbetet. Liknande resonemang fö-
rekommer även i Eskilstuna. För coacherna har utbytet med den regionala nivån fram-
förallt bestått av kontakten med kontaktpersonen på Länsstyrelsen. Man deltog också 
på kontaktgruppsmötena. Diskussionerna om de mer operativa delarna av projektet har 
dock främst funnits lokalt och här har även Länsstyrelsen funnits med i olika avseen-
den. Coacherna har också haft kontinuerlig kontakt med varandra, men däremot inte 
särskilt mycket kontakt med de andra parterna och delarna i Sörmlandslinjen, förutom 
vid kontaktgruppsmötena. 

Både coacherna och företrädare i det båda kommunerna beskriver att ansvarsfördel-
ning och roller blev tydligare med tiden, framförallt under den senare delen av projek-
tet. Efter en mycket lång uppstartsfas skapades en styrgrupp för ES-coachen hösten 
2009 och i samband med detta fick Länsstyrelsen en adjungerad roll i båda dessa 
styrgrupper. Detta förbättrade kommunikationen mellan regional och lokal nivå, men 
löste aldrig helt problemen med projektkonstruktionen.

5.2.2. Coachernas position i den kommunala organisationen
Utvecklingscoacherna fick ett omfattande och komplicerat uppdrag och för att kunna 
arbeta med de olika delarna i detta är det viktigt var någonstans de befinner sig i den 
kommunala organisationen, vilket mandat och vilka resurser de har. 

I Katrineholm bedrivs introduktionsverksamheten på Viadidakt som är en förvalt-
ning för utbildning, arbete och integration som är gemensam med Vingåkers kommun. 
Förvaltningen har en enkel och ganska platt struktur. Den är uppdelad i två enheter, 
utbildning och arbetsmarknad, med var sin chef som lyder under förvaltningschefen. 
Introduktionshandläggarna och SFI:n återfinns i utbildningsenheten och praktiksamord-
narfunktionen ligger under arbetsmarknad. KFV-coachen har arbetat i nära samarbete 
med en av praktiksamordnarna, men har också kontakt med andra delar av förvaltning-
en. Coachen har haft en ganska fri roll att driva utvecklingsfrågor. Det ligger i uppdra-
gets natur att komma med förslag på förändringar och här är närmast syftet att olika 
synsätt ska mötas, vilket också är fallet. 
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[KFV-coachen] rör om i grytan och ifrågasätter […] har ju visioner och 
kommer mer från näringslivet och har ju otroligt mycket kontakter vad gäller 
företag. Det är jätteviktigt i den här världen där vi jobbar med personer som 
är långt ifrån arbetsmarknaden (Intervju 16 Katrineholms kommun).

Jag tycker att det är bra med sådana här idésprutor, men sedan 
behöver man ju inte köpa allting, men det händer ju något. 
Det rör om lite (Intervju 14 Katrineholms kommun).

Det är påtagligt att man har klargjort förväntningar och att coachen har ett mandat att 
arbeta i denna idéskapande och ifrågasättande roll. På så vis skapas en dynamik där det 
finns en öppenhet och intresse för coachens förslag, men att man därmed inte accepte-
rar allt utan för dialog kring detta.

Coachen har befunnit sig på ett slags mellannivå inom förvaltningen och deltar 
exempelvis vid regelbundna möten mellan praktiksamordnare, handläggare, enhetschef 
och arbetsförmedlingen. Här samordnas insatser på individnivå för dem som är aktuella 
för arbetsmarknadsinsatser. Det handlar om att avgöra vilka som är redo för dessa in-
satser och vilken insats som passar för varje individ. Coachen har också haft direktkon-
takt med deltagare och medverkat i det operativa arbetet. I början av projektet handlade 
det om en egen grupp av deltagare för coachning och matchning mot arbetsmarknaden, 
men senare mer om enskilda ärenden (se 5.3.1.). 

I Eskilstuna ligger introduktionsverksamheten under arbetsmarknads- och familje-
förvaltningen där man har haft en uppdelning mellan utredningsenheter och resursenhe-
ter. Flyktingmottagande har legat under ekonomiskt bistånd som är en utredningsenhet. 
Genomförandet av introduktionsverksamheten har legat på resursenheten SFI arbets-
marknad. En uppenbar skillnad mot Viadidakt i Katrineholm är själva storleken på 
denna förvaltning och verksamhetens omfattning. Arbetsmarknads- och familjeförvalt-
ningen är en större och betydligt mer komplex organisation som dessutom genomgått 
betydande organisationsförändringar under senare år och även under projekttiden. Un-
der den senaste tiden har man börjat ställa om organisationen inför den nya reformen. 
Man har varit relativt tidiga med detta och det har sammanfallit med en satsning under 
2010 på att etablera ett jobbtorg inom kommunen. Eftersom Arbetsförmedlingen kom-
mer att ta över ansvaret för praktik och arbetsmarknadsinsatser har man börjat trappa 
ner denna del av verksamheten och överfört personal till kommunens övriga insatser 
för personer med ekonomiskt bistånd. Under en övergångsperiod har man då tagit in 
personal från Manpower för att arbeta med de introduktionsdelar som sedan kommer 
att fasas ut. Det är därmed en förvaltning där storleken, den organisatoriska strukturen 
och förändringar kring både organisation och personal har gjort det mycket svårt att hit-
ta rätt forum för coachens arbete. Det har också funnits stora oklarheter kring coachens 
roll i kommunen och skilda perspektiv på detta (mellan kommunen, Länsstyrelsen och 
coachen själv). Till viss del har detta att göra med att det har skett personalförändringar 
på chefsnivå från det att projektet skrevs fram till att det skulle genomföras. 
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ES-coachen var till en början knuten till resursenheten och förväntades där framfö-
rallt att arbeta mot företag och därigenom ta fram praktikplatser och jobb (t.ex. instegs-
jobb) för personer som befinner sig i slutskedet av introduktionen. Coachen har inte 
arbetat direkt med deltagarna under projektperioden och huruvida detta var avsikten 
från början råder det delade meningar om. Vad som dock stod klart på kommunen när 
projektet skulle dra igång var att man redan hade befintliga praktiksamordnar- och 
matchningsfunktioner, samt att man redan arbetade framgångsrikt med att ta fram 
praktikplatser på privata företag. Man ville därför nischa in coachens arbete på att hitta 
platser för dem som stod närmast arbetsmarknaden, medan den egna personalen skulle 
stå för själva matchningen. Coachen uppfattade dock inte att detta fokus på att ta fram 
platser på företag var i linje med det uppdrag som hade skrivits fram. I uppdragsbe-
skrivningen ingår förutom företagskontakter och matchningsarbete även att delta i ett 
mer övergripande utvecklingsarbete med särskilt fokus på jämställdhet. En konsekvens 
av den diskussion som följde blev att coachen placerades fysiskt vid utredningsenheten 
på ekonomiskt bistånd. Detta innebar att coachen blev organisatoriskt isolerad från den 
verksamhet som uppdraget gick ut på att påverka. Efter att detta påtalats av coachen 
själv och av Länsstyrelsen flyttades coachen tillbaka till resursenheten och arbetade där 
från och med hösten 2009. Det tog därmed lång tid att etablera förutsättningarna, skapa 
styrgruppen och reda ut ES-coachens organisatoriska hemvist.

Det har funnits en tydligare förväntning på ES-coachen att bli en del av den kom-
munala verksamheten i Eskilstuna och underordna sig denna än i Katrineholm. Det inte 
funnits samma förväntningar och legitimitet för att arbeta med verksamhetsutveckling 
inom kommunen.

Även om jag har många företagskontakter och relationer med många företag 
så är ju inte det liktydigt med att jag har en massa praktikplatser som 
jag kan få fram bara genom att knäppa med fingret. […] Jag såg det mer 
som ett arbete där näringslivet måste komma in i kommunens arbete och 
diskussioner. Det här med företagsrelationsuppbyggnad, för mig var det mer 
att vi skulle hitta sätt att arbeta tillsammans (Intervju 6 Utvecklingscoach).

Förutom att förväntningarna inte var helt klara inledningsvis, bidrog projektkonstruk-
tionen med ”projekt i projektet” till dessa problem. I Eskilstuna kan man även skönja 
en större tveksamhet till modellen att ”förändra inifrån”, man betonar vikten av att bli 
en del av organisationen: 

Det här måste vi prata mer om när det dyker upp igen: att blir man anställd 
i kommunen i ett projekt, då är man kommunens arbetare. Man kan inte ha 
egen firma, även om Länsstyrelsen är där. Men om Länsstyrelsen är där och 
ger order, då ska de vara arbetsgivare (Intervju 12 Eskilstuna kommun)

Även på Länsstyrelsen såg man problem med projektkonstruktionen och man drog 
också slutsatser kring insatsens sårbarhet i och med att den var i så hög grad person-
bunden och samtidigt handlade om att komma in med ett ifrågasättande perspektiv. 
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5�3� Vilka metoder och hur har de genomförts?
Sörmlandslinjen handlar både om att utveckla och genomföra metoder. Vad som är 
metod i detta sammanhang är inte alldeles tydligt och det finns flera aspekter av detta. 
Det var tänkt att utvecklingscoacherna både skulle utveckla nya metoder och genom-
föra en på förhand specificerad metod som handlar om matchning och coachning mot 
arbetsmarknadens behov. Begreppet coachning får en dubbel innebörd i detta samman-
hang. Det handlar om coachning av deltagare, men på sätt och vis också om coachning 
av kommunerna i syfte att utveckla verksamheten. Nedan identifieras och beskrivs fyra 
olika delar av detta coachningsarbete: matchning, kommunal verksamhetsutveckling, 
jämställdhet och privat-offentlig samverkan.

5.3.1. Coachning, matchning och behovsanalys
Den kanske mest konkreta delen av coachernas uppdrag handlade om behovskart-
läggning, företagskontakter, matchning och coachning av deltagare. Coachning utgör 
närmast en samhällelig trend och har på senare tid blivit en viktig del av arbetslinje-
politiken. Arbetslinjen har mer och mer kommit att handla om att forma individer, inte 
bara vad gäller kompetens utan på ett mer personligt plan, till att bli anställningsbara 
och konkurrenskraftiga enligt marknadens krav (se Dahlstedt 2009). Även matchning 
har kommit att betonas starkare i arbetsmarknadspolitiken, bl.a. i Arbetsförmedlingens 
uppdrag. När det gäller matchningsdelen i projektet har flera faktorer bidragit till att 
göra detta arbete svårt. Den viktigaste faktorn är naturligtvis den ekonomiska krisen 
och dess konsekvenser för arbetsmarknaden. I en tid där företag skär ner på personal 
är det svårt att exempelvis få dem att ta emot praktikanter. Nyanlända är en grupp som 
även under normala arbetsmarknadsförhållanden har svårt att komma in på arbetsmark-
naden och denna situation har gjort det än svårare.

KFV-coachen hade redan före Sörmlandslinjen ett coachningsprojekt i Flen med ca 
10 deltagare. Detta projekt hade begränsade resultat vad gäller anställningar, men gav 
erfarenheter om brister i introduktionen och om de krav som ställs på deltagarna när de 
kommer ut på privata företag. Den största bristen hade handlat om språknivån hos del-
tagarna. Coachen gick efter detta mindre projekt in den tvååriga projektanställningen 
i KFV-regionen. Företagskontakter har varit en kontinuerlig del i arbetet och coachen 
har också sedan tidigare ett omfattade kontaktnät inom näringslivet. Matchningsarbetet 
bedrevs mer intensivt i början av projektet. Hösten 2008 satte man ihop en ny grupp 
med ca 30 deltagare som togs ut av kommunernas handläggare. Coachen arbetade med 
denna grupp en dag i veckan. Det handlade om arbetsgivarkontakter, CV-utveckling 
och coachning av deltagarna. Vid den här tiden hade krisen slagit igenom på arbets-
marknaden och det var svårt att matcha deltagarna mot arbete. Endast ett fåtal gick 
vidare till jobb, de andra gick över till andra aktiviteter så som utbildning och ett flertal 
hoppade av. Deltagarna som medverkade befann sig i regel i vad man i Katrineholm 
kallar utslussningsfasen, dvs. i slutet av introduktionsperioden. Även här blev det tyd-
ligt för coachen att språknivån i vissa fall hade varit för låg och att det behövdes bättre 
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kartläggning av individernas yrkes- och utbildningsbakgrund tidigt i introduktionen. 
Coachen har efter detta inte påbörjat en ny grupp utan arbetat med enskilda individer, 
som har valts ut mer ad hoc, med matchning mot arbetsmarknaden och validering. 
Arbetet har kommit att inriktas mer på verksamhetsutveckling och att hitta nya projekt 
och samarbetsformer med näringslivet.

ES-coachen har, som redan nämnts, inte arbetat med matchningsdelen i projektet el-
ler med deltagarna direkt. Inriktningen inledningsvis var istället mot företagskontakter. 
Coachen har också genomfört ett omfattande behovskartläggningsarbete och ett stort 
antal företagskontakter. Bristen på kontakt med det operativa arbetet, vilket förstärktes 
av placeringen på ekonomiskt bistånd, har upplevts som problematisk för ES-coachen, 
inte minst eftersom det har begränsat möjligheterna att få mer ingående kunskap om 
arbetets villkor och deltagarnas situation. Detta gjorde det också svårt att påverka i fö-
retagskontakterna och att fungera som brobyggare mellan introduktion och näringsliv:

Jag kan ju ha egna idéer om hur man ska tycka och tänka om 
mångfald, men jag hade ju inte själv träffat gruppen. Om jag hade 
börjat träffa deltagarna och höra vad de har för planer, drömmar och 
kompetens, då hade jag ju utifrån min egen kunnighet berätta om 
detta [i kontakten med företag] (Intervju 6 Utvecklingscoach).

Även på kommunen drog man en liknande slutsats om den här betoningen på företags-
kontakter och att det hade varit bättre att lägga upp projektet mer som i KFV:

Det var nog ett misstag. Det var nog bättre som Flen och 
Katrineholm jobbar, där utvecklingscoachen hade en grupp 
som den jobbar med (Intervju 11 Eskilstuna kommun). 

Under senare delen i projektet arbetade coachen även med en särskild företagsbarome-
ter där man undersökte attityder till att anställa nyanlända bland företag som tidigare 
hade angett att man skulle få behov av nyanställningar.I termer av metod finns det be-
tydande likheter mellan matchningsdelen i projektet och redan existerande praktiksam-
ordnar- och coachningsfunktioner i kommunerna. Det är vanligt att även praktiksam-
ordnare anställs utifrån sina erfarenheter från näringslivet och sina personliga nätverk. 
KFV-coachen har dock utvecklat ett väl fungerande samarbete och arbetsdelning med 
en praktiksamordnare i Katrineholm. Medan samordnaren matchar mot framförallt 
praktik har utvecklingscoachen haft en något friare roll och främst matchat individer 
mot arbete. Den senare har alltså arbetat med de personer som anses stå allra närmast 
arbetsmarknaden. 

5.3.2. Kommunal verksamhetsutveckling
Utifrån de problem som identifierades i matchningsprocessen har KFV-coachen inriktat 
sitt arbete mer mot verksamhetsutveckling. Att bedriva operativt arbete har på detta sätt 
bidragit till att identifiera problem och utvecklingsområden. KFV-coachen har en gan-
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ska tydlig idé om hur introduktionen bör utvecklas, som handlar om att näringslivets 
behov och perspektiv i större utsträckning bör styra de offentliga ”investeringarna” i 
utbildning. Coachen menar också att individernas kompetens ska testas i arbete snarare 
än i utbildning och att det ska ske en tidigare och bättre kartläggning av yrkes- och 
utbildningserfarenhet. Bl.a. har coachen inhämtat idéer från andra kommuner om ett 
slags ”kvalitetssäkringssystem” där individens färdigheter kan checkas av efterhand 
och därmed visa vilka som är ”anställningsbara” eller redo för olika insatser. I Katrine-
holm har coachen bl.a. påtalat att det finns ett alltför stort fokus på SFI och att många 
går vidare till komvuxstudier efter SFI istället för att matchas mot arbetsmarknaden 
eller träna på språket. Som en följd av detta har kommunen infört intensivsvenska som 
ett alternativ för dem som behöver träna språk trots att man avslutat SFI och som inte 
planerar att gå vidare i ytterligare studier. De regelbundna möten där man behandlar 
individärenden har också införts delvis som en följd av coachens arbete. Vidare har 
coachen upparbetat en arbetsdelning tillsammans med praktiksamordnaren för match-
ningsarbetet mot praktik och arbete. Coachens förslag och initiativ har också gjort att 
det har skapats diskussioner kring prioriteringsfrågor mellan utbildning och arbets-
marknadsinsatser.

ES-coachen hade inledningsvis inte samma möjligheter och mandat att driva 
utvecklingsfrågor i kommunen. Under den senare delen i projektet har dock även ES-
coachens arbete inriktats mot verksamhetsutveckling. Detta gäller bl.a. jämställdhetsar-
betet i kommunen (se 5.3.3.), men också utveckling av ett ”teknikspår”. Eskilstuna har 
tidigare haft en modell med yrkesspår i introduktionen mot flera olika yrken. På den 
tiden hade man riktiga yrkesutbildningar som man kopplade på efter SFI. Under senare 
år har dock resurserna från staten för yrkesutbildning reducerats kraftigt och man var 
tvungna att lägga ner dessa utbildningar. Endast ett av spåren blev kvar, industrispåret, 
men det har drivits i en mer begränsad form och utan direkt koppling till näringslivet. 
ES-coachen fick under hösten 2009 uppdrag att utveckla detta spår till ett teknikspår. 
Tanken var att bredda verksamheten och även knyta företag till utbildningen, bl.a. 
för att kunna få möjligheter till validering av yrkesfärdigheter. Arbetet med detta har 
bedrivits under 2010 och vid den här utvärderingens slut skulle teknikspåret genom-
föras men det hade inte kommit så långt vad gäller att knyta företag till verksamheten. 
Validering hade istället köpts in på annat håll.

5.3.3. Jämställdhet
ES-coachen hade ett särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsperspektivet i intro-
duktionen. Detta är en komplicerad fråga som kan angripas på olika sätt. Det handlar 
både om hur insatser utformas och om praktiker och förhållningssätt ute i verksam-
heten. Kommuner har ofta ett övergripande jämställdhetsarbete, planer och policys 
för detta. ES-coachen deltar i den här typen av övergripande jämställdhetsarbete på 
arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Ett resultat av detta arbete är att man har 
börjat ta fram könsuppdelad statistik för introduktionen, vilket är en förutsättning för 
att kunna ge en bild av situationen, både vad gäller insatser och utfall. Denna typ av 
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övergripande jämställdhetsarbete är ett viktigt sätt att påverka via ledning och de direk-
tiv som skickas ut till förvaltningen. Under 2010 ordnade coachen också seminarium 
om ”jämtegrering” i Eskilstuna.10

Utvärderingar på integrationsområdet har visat att män generellt sett får mer 
insatser än kvinnor (Integrationsverket 2004; 2005; 2007a; 2007b). När det gäller 
matchningsarbetet i projektet så har det främst bedrivits i KFV-regionen. Det har riktat 
sig mot de personer som har stått närmast arbetsmarknaden. Detta har också inneburit 
att det har ingått fler män än kvinnor i gruppen av deltagare. KFV-coachen förklarar 
detta med att männen har en högre utbildningsnivå och mer tidigare arbetslivserfaren-
het, men också på traditioner av att kvinnor inte ska arbeta och familjesituationer med 
exempelvis många barn.

Tidigare forskning har dock även visat på betydelsen av de ”sorteringsmekanismer” 
och mera konkreta urvalssituationer som finns i det dagliga handläggningsarbetet för 
vilka åtgärder olika individer får. Man har visat på att stereotypa förhållningssätt kan 
komma till uttryck i dessa situationer och komma att forma de individuella insatserna 
(se t.ex. Hedblom 2004; Schierenbeck 2003; Hertzberg 2003). Att komma åt dessa 
urvals- och sorteringsmekanismer kan därmed vara en viktig del för att påverka jäm-
ställdhetsperspektivet i introduktionen. Att ”förändra inifrån” som modell för utveck-
lingsarbete behöver inte nödvändigtvis handla om att få in ett näringslivsperspektiv, 
det skulle lika gärna kunna ske utifrån ett renodlat genusperspektiv. Detta skulle mer 
handla om att påverka i det operativa arbetet i kommunerna där ”sortering” och urval 
äger rum. Ett exempel på ett sådant forum för påverkansarbete är de möten som finns 
i Katrineholm där man behandlar olika individärenden. Ett motsvarande forum tycks 
dock inte finnas i Eskilstuna.11 

5.3.4. Privat-offentlig samverkan
Coachernas arbete inriktades successivt mot verksamhetsutveckling i introduktionen 
och även mot att hitta samverkansformer med näringsliv och andra externa aktörer. 
I termer av metod finns det betydande förtjänster med denna utveckling. Att skapa 
samverkan med näringslivet har sedan länge varit ett mål inom introduktionen, men 
detta har ofta varit svårt att åstadkomma. Det finns en verklig lucka att fylla vad gäller 
metoder och former för privat-offentlig samverkan inom introduktionen. Utveckling-
scoacherna har med sina nätverk en möjlighet att agera som ”brobryggare” mellan 
kommun och näringsliv. Nätverk är dock starkt knutna till person och det är en svår 
utmaning att kunna omsätta dessa till konkreta samverkansformer.

10  Jämställdhetsintegrering eller ”gender mainstreaming” som handlar om att integrera jämställdhetsperspektivet 
i ordinarie verksamhet.

11  Det bör understrykas att denna utvärdering inte har analyserat handläggningsarbetet i de sörmländska kommu-
nerna ur ett jämställdhetsperspektiv utan hänvisar till tidigare forskning på området där detta studerats på olika 
platser i landet och i olika myndigheter.
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Båda coacherna har börjat närma sig frågor om privat-offentlig samverkan. KFV-
coachen håller på och utveckla flera projekt som handlar om arbetsplatsförlagd SFI. Ett 
sådant projekt startade upp under 2010 i samarbete med Julita gård. Här har två grup-
per startas, en med inriktning mot underhåll/renovering och en mot ”grön näring”. SFI 
bedrivs på plats på Julita gård i detta projekt. Coachen har också planer på att utveckla 
verksamheten genom att försöka knyta privata företag till verksamheten. I ES-coachens 
uppdrag med industrispåret fanns tankar om att utveckla en liknande typ av verksam-
het, men man kom inte lika långt vad gäller involvering av externa aktörer. 

Syftet med den här typen av samverkan är att kunna skapa utbildningar som svarar 
upp mot de krav och behov som ställs på marknaden. Coacherna betonar att detta måste 
bygga på att man ser gemensamma fördelar. Det ska inte handla om ”välgörenhet” från 
företagen, man ska kunna se lönsamheten i att vara med och påverka utbildningen av 
arbetskraft. I bästa fall kan det finnas ekonomiska vinster för kommunerna om före-
tagen ser att de kan tjäna på att engagera sig i den här typen av verksamhet. Det kan 
också möjliggöra mer naturliga kontakter med privata företag för deltagarna. Jämfört 
med matchningsarbetet i projektet, finns det större förutsättningar för att lämna bestå-
ende avtryck genom den här typen av projekt. KFV-coachen har också givits möjlighet 
att fortsätta driva detta projekt efter projektanställningens slut och har nya idéer och 
planer på att utveckla detta även inom andra yrkesområden. 

5�4� Hur bedöma framgång?
Det är viktigt att notera att denna utvecklingsinsats inte kan bedömas endast utifrån hur 
mycket coacherna har kunnat påverka och förändra introduktionsverksamheten. Deras 
råd och initiativ är inte per definition de rätta och deras perspektiv kan inte antas vara 
överordnade i relation till kommunerna som också är parter i projektet. Kommunerna 
har en lång erfarenhet av detta arbete och de problem, svårigheter och förutsättningar 
som finns i arbetet. Framgång handlar här om att hitta former för ett konstruktivt, öppet 
och ömsesidigt utbyte kring utvecklingsfrågor. Detta skapar möjligheter för ett utveck-
lingsarbete som är förankrat i organisationen. Värdet av detta utbyte måste sökas i de 
berörda aktörernas uppfattningar och erfarenheter. Detta har också legat i linje med hur 
coacherna har sett på sina uppdrag. De påtalar vikten av att hitta forum och menings-
fulla konstellationer för att på olika sätt testa nya idéer, allt från diskussion till att det 
ges förutsättningar för mer konkreta projekt.

Den här typen av konstruktivt utbyte har på ett tydligt sätt utvecklats i KFV-
regionen, men inte i lika stor utsträckning i ES- regionen. Detta beror på en rad olika 
faktorer så som insatsens förankring, oklara förväntningar och mandat, den komplice-
rade projektkonstruktionen, personliga relationer och organisationsförändringar. Det 
bör också särskilt understrykas att detta koncept passar bättre i en mindre och plattare 
organisation. Storleken och komplexiteten hos förvaltningen i Eskilstuna har gjort det 
svårt både för kommunen och för coachen själv att få konceptet att fungera. 
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6� Entreprenörskap i introduktionen?
Att få in ett näringslivsperspektiv i introduktionen har varit ett viktigt syfte med Sörm-
landslinjen. I insatsen med coacherna handlade detta om att personer med erfarenhet 
och kunskaper från näringslivet skulle involveras i introduktionen för att se på verk-
samheten ur ett nytt perspektiv. Insatsen var nära kopplad till idén om ”anställningsbar-
het”, att få en uppfattning om vad näringslivet efterfrågar och vad man har för syn på 
vem som är anställningsbar där. Detta utvecklingsarbete var i första hand inriktat på in-
satser för att få ut personer på arbetsmarknaden. Insatsen mot att göra entreprenörskap 
till en del av introduktionen, främst genom att involvera ALMI/IFS, handlade istället 
om att underlätta för de nyanlända att själva starta företag. I projektplanen skriver man 
följande om denna insats:

Entreprenörskap och företagande ska också bli två naturliga inslag 
i såväl samhällsinformationen för asylsökande i kommunerna som 
för nyanlända i kommunernas introduktionsprogram. IFS/ALMI ska 
integrera företagande, rådgivning och entreprenörskapsfrämjande 
utbildning i introduktionen under såväl asyltiden som under kommunens 
introduktion, i syfte att öka intresset för företagande och entreprenörskap 
på ett tidigt stadium (Länsstyrelsen Södermanland 2008, s. 16).

Information och utbildning skulle genomföras för både nyanlända i introduktionen och 
för asylsökande i länet. Detta har också genomförts, men man har utvecklat formatet 
för detta successivt. ALMI/IFS12 är en av parterna i den regionala överenskommel-
sen och i Sörmlandslinjen. Man var delaktig i att skriva fram denna del av projektet 
tillsammans med Länsstyrelsen och fanns representerad både i kontakt- och styrgrupp 
under projektperioden.

6�1� Företagande som alternativ för självförsörjning
Företagande lyfts ofta fram som ett alternativ till lönearbete för invandrare som kom-
mer till Sverige. Benägenheten att starta företag är dock något lägre i Södermanlands 
län jämfört med övriga riket, både för personer med ”svensk” och med ”utländsk 
härkomst”13, sett till etableringsfrekvenserna (se Tabell 2). Etableringsfrekvensen mäter 
antalet nystartade företag per 1000 invånare i åldern 16–64 (totalt eller inom respektive 
kategori). 

12  Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum startade 1996 som Internationella Företagarföreningen i Sverige. 
IFS rådgivningsverksamhet är sedan 2007 en del av ALMI Företagspartner.

13  Avser personer födda utrikes eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.



Martin Qvist

40

Tabell 2. Etableringsfrekvenser i Södermanlands län och riket 
fördelat efter härkomst 2005 – 2009 (per 1000 personer)

År Södermanlands län Riket

Utländsk 
härkomst

Ej utländsk 
härkomst Samtliga Utländsk 

härkomst
Ej utländsk 
härkomst Samtliga

2005 5,9 6,6 6,5 7,7 7,5 7,6

2006 7,1 6,1 6,5 7,6 7,3 7,6

2007 6,4 9,9 9,5 8,3 10,1 9,9

2008 7,4 8,7 8,7 8,3 9,8 9,7

2009 6,6 8,1 9,0 8,3 9,2 10,0

Källa: Tillväxtanalys

Det går inte att säga att invandrare generellt sett är mer benägna att starta företag uti-
från dessa siffror. De ligger snarare på en lite lägre nivå både i Sörmland och i riket. Av 
de företag som startades mellan åren 2005 och 2009 i Södermanlands län var det dock 
nästan var sjätte som startades av en person med ”utländsk härkomst” (se Tabell 3). 
Detta är ändå en betydande andel och den ligger ungefär i linje med övriga riket.

Tabell 3. Antal nystartade företag totalt och bland personer med 
utländsk härkomst i Södermanlands län 2005 – 2009

År Samtliga Utländsk härkomst Andel (%)

2005 1066 180 16,9

2006 1072 219 20,4

2007 1572 207 13,2

2008 1 459 249 17,1

2009 1 499 226 15,1

Totalt 6668 1081 16,2

Källa: Tillväxtanalys

På ALMI/IFS arbetar man med rådgivning för invandrare som vill starta företag eller 
som redan driver ett. Man hjälper till med exempelvis affärsplan, företagsregistrering, 
budget och låneansökan. Man har möjlighet att ge rådgivning på en rad olika språk 
och en av informanterna beskriver att man ofta jobbar ganska ”hands-on” med allti-
från information och utbildning till mer praktisk hjälp med att starta upp företag och 
vid behov hjälpa till med att ordna finansiering. Rådgivarna beskriver att det finns ett 
stort intresse bland invandrare att starta företag men att detta till viss del beror på att de 
har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ibland ser det som sin enda möjlighet. 
Man betonar vikten av att nå ut med information om företagande. Det finns ofta stora 
skillnader mellan vad det innebär att driva företag i Sverige och i andra länder utanför 
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Europa. För dem som inte talar så bra svenska kan det vara komplicerat att tillgodo-
göra sig information om detta från olika myndigheter. Informanterna beskriver också 
att många lär av varandra och att det ibland florerar felaktig information kring regler, 
ekonomi och administrativa frågor. Detta innebär att det är en fördel om man kan nå ut 
med informationen tidigt, så att man inte påbörjar en affärsverksamhet utifrån felaktiga 
premisser eller felaktig information. 

6�2� Från utbildning till information
Det förekom även före Sörmlandslinjen att nyanlända och asylsökande tog kontakt med 
ALMI/IFS. Det vanligaste är dock att deras kunder har bott i landet under en lite längre 
tid. Ambitionen i Sörmlandslinjen var att nå ut med information om företagande och 
entreprenörskap i ett tidigt skede från det att personer kommer till landet. Syftet var 
dels att visa på möjligheterna med företagande, dels att förebygga att felaktig informa-
tion sprids. I början av projektet hade man ambitionen att genomföra en utbildning 
med samtliga deltagare på SFI. ALMI/IFS tog i samråd med Länsstyrelsen fram ett 
utbildningspaket för detta med nio utbildningstillfällen som skulle sträcka sig över lika 
många veckor. Man drog också igång detta relativt snart efter att projektet hade påbör-
jats. Ganska snabbt märkte man dock att informationen var allt för komplicerad, inte 
minst på grund av att utbildningen genomfördes utan tolk.

I Katrineholm valde man att inte göra detta till en obligatorisk utbildning utan 
erbjöd det för personer som hade kommit en bit på SFI. Man hade först ett informa-
tionstillfälle och de som var intresserade fick sedan påbörja utbildningen. Det visade 
sig dock att många hoppade av under tiden och efter någon månad var det endast ett 
par deltagare som dök upp. Detta kan delvis ha berott på vissa överlappande aktivi-
teter i schemaläggningen, men framförallt på att utbildningen var på en allt för svår 
språknivå. En informant på ALMI/IFS betonar att det var viktigt att göra om upplägget 
och anpassa det till den språkliga nivån för att deltagarna inte skulle känna sig dåligt 
bemötta:

Först skulle det ha varit en utbildning, men vi förstod ganska omgående att det inte 
alls funkade bra. Jag vill inte att folk ska känna sig nertryckta p.g.a. att någon står 
där och driver en utbildning i nio veckor och de förstår inte en tredjedel av vad 
man säger. Det är orättvist mot dem. […] Vi gjorde om och gjorde om, flera gånger, 
för att försöka göra det lättare och att fånga deras intresse. Till slut blev det så att 
det blev informationsträffar istället för en ren utbildning (Intervju 20 ALMI/IFS).

Man gick över till att ha informationstillfällen inom ramen för samhällsinformationen i 
Katrineholm. På kommunen var man dock inte helt nöjda med hur insatsen hade fung-
erat och utvecklade med tiden också ett eget koncept kring företagande på samhällsin-
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formationen där man samarbetade med personal från näringslivsenheten och bl.a. bjöd 
in NEEM14 för att hålla information för deltagarna.

Även i Eskilstuna var konceptet lite för svårt i början men man gjorde om även här 
och lade in informationstillfällen i samhällsinformationen. Till skillnad mot Katrine-
holm har man i Eskilstuna även genomfört flera utbildningar. Vid informationstillfäl-
lena fick man anmäla intresse att delta i utbildningen som sedan genomfördes enligt 
upplägget med nio tillfällen på nio veckor. Både på kommunen och vid ALMI/IFS 
uppger man att detta upplägg har fungerat bra, efter att man anpassade det lite efter 
målgruppen. Man har också genomfört vissa av utbildningarna på hemspråk vilket be-
skrivs som en framgångsfaktor. Detta underlättar kontakten med deltagarna och gör att 
det blir en lite friare diskussion. Även de grupper där man har talat svenska har fung-
erat eftersom deltagarna hade gått på SFI ett tag och kunde lite bättre svenska. 

Entreprenörsdelen i projektet har varit av en mycket konkret karaktär i form av 
informations- och utbildningsinsatser. Man har dock successivt utvecklat insatsen för 
att anpassa den till målgruppen. I integrationspolitiken finns en mycket stark betoning 
av att insatser ska ske tidigt och helst parallellt. Målet i projektplanen speglar lite grand 
denna ambition. Den är dock inte alltid lätt att leva upp till i praktiken. Ofta förskjuts 
insatsernas fokus till en senare del i introduktionen eller så tvingas man ompröva för att 
anpassa till språknivån. Det finns exempel på detta även när det gäller arbetsmarknads-
insatser (se t.ex. Qvist 2008, s.73 – 76). 

6�3� Ett permanent inslag i introduktionen?
Denna insats med information och utbildning om företagande är en del av projektet 
som mycket väl kan bli ett permanent inslag i introduktionen, i alla fall i vissa av kom-
munerna. Med tanke på den stundande reformen är det naturligtvis också mycket som 
för tillfället är oklart vad gäller den fortsatta utvecklingen av introduktionen. Insatsen 
tycks också ha fallit väl ut. Framförallt de rådgivare som arbetat i Eskilstuna, men även 
i viss mån de i Katrineholm, uppger att fler nyanlända har uppsökt dem för rådgivning 
efter denna informations- och utbildningsinsats och att vissa även har startat företag:

Det är flera som har kommit hit och några har startat också. Det är bra att de 
har kommit till oss och vi är ganska nöjda med den här utbildningen, att några 
har startat. Men det här vi gör nu det är framförallt att satsa för framtiden. 
Ofta startar man inte på en gång. […] Det är vanligare att man kommer 
och vill starta efter kanske fyra-fem år, men nu har vi även fått några av de 
här nyanlända som har startat, de från SFI. Det viktiga är att vi är där och 
ger information om att vi finns och vad vi gör (Intervju 21 ALMI/IFS).

14  NEEM står för ”Nätverket för entreprenörer från etniska minoriteter” och är en ideell förening som arbetar för 
att främja entreprenörskap bland kvinnor från etniska minoriteter. 
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Rådgivarna betonar också vikten av det långsiktiga i insatsen. Man vill i första hand 
upplysa om möjligheterna med företagande tidigt, att nå ut med korrekt information 
och att alla ska veta att de kan vända sig till ALMI/IFS om de vill starta företag i fram-
tiden. Man beskriver också att SFI-deltagarna delar med sig av informationen i sina 
egna bekantskapskretsar, vilket gör att än fler kan nås.

Som nämnts i tidigare kapitel fanns det ett antal kvantitativa indikatorer för projek-
tet och flera av dessa är svåra att i en direkt mening koppla till projektets verksamhet. 
När det gäller insatserna för entreprenörskap bör dock en sådan koppling vara möjlig 
att göra inte minst utifrån det som har framkommit vid intervjuerna. Figur 1 visar 
siffror över den totala rådgivningsverksamheten hos ALMI/IFS i Sörmland från 2005 
till och med september 2010. Antalet rådgivningstillfällen har mer än fördubblats sedan 
2008 och även antalet kunder har ökat markant under perioden. Den största delen av 
ALMI/IFS kundgrupp är naturligtvis personer som har varit i landet lite längre och 
som inte ingår i projektets målgrupp. Det finns dock goda skäl att tro att projektet har 
bidragit till detta resultat. Det är fler nyanlända som har uppsökt ALMI/IFS efter infor-
mations- och utbildningsinsatserna. Man uppger exempelvis att man bara hittills under 
2010 har haft 60 rådgivningstillfällen med nyanlända deltagare. 
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Figur 1. ALMI/IFS Sörmland, rådgivningsverksamhet 2005 – 2010 (t.o.m september)

Källa: ALMI/IFS Sörmland

Det har också förts särskild statistik för projektets målgrupper under projektperioden 
(se Tabell 4). Enligt denna har sammanlagt 425 nyanlända deltagit vid informations-
tillfällen och vissa av dessa har även genomgått utbildningen på nio veckor. Även 324 
asylsökande deltagit vid informationstillfällen inom ramen för Migrationsverkets sam-
hällsinformation. I förhållande till målen är detta något lägre, vilket främst beror på det 
som nämndes ovan om att man trappade ner den initiala ambitionen att erbjuda utbild-
ning för samtliga i introduktionen. Sammanlagt har 47 affärsplaner har tagits fram och 
18 företag har startats av nyanlända, vilket ligger i linje med målen.
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Tabell 4. Mål och utfall, insatsområde Entreprenörskap och företagande (juli 2008 – september 2010)

Projektmål 2008 – 2010 Utfall 2008/07 – 2009/12 Utfall 2010/01 – 2010/09

1080 nyanlända utbildade

720 asylsökande utbildade  

60 affärsplaner

20 företag

300 nyanlända utbildade/informerade

190 asylsökande informerade

37 affärsplaner

11 företag

125 nyanlända utbildade/informerade

134 asylsökande informerade

10 affärsplaner 

7 företag 

Källa: ALMI/IFS Sörmland, Länsstyrelsen

Sammantaget visar uppgifterna från intervjuerna i kombination med dessa kvantitativa 
data att insatserna har medfört en ökning av antalet rådgivningstillfällen, att fler nyan-
lända på egen hand har tagit kontakt med ALMI/IFS och att detta även har resulterat 
i ett antal affärsplaner och bidragit till att företag har startats. Samtidigt finns det mer 
långsiktiga vinster i form av att personer får information om företagande tidigt och vet 
var de kan vända sig. 
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7� Slutsatser och diskussion
En uppenbar fråga när det gäller projekt är: var det framgångsrikt? I detta fall beror 
svaret nästan helt och hållet på vad som händer efter projekttidens slut. Sörmlandslin-
jen har visserligen innehållt konkreta insatser men det är i första hand ett utvecklings-
projekt. Projektet har haft ambitionen att göra insatser på en rad områden där en mer 
generell problematik har påvisats under många år i olika utredningar och rapporter. Att 
lösa dessa problem under två och ett halvt år är inte möjligt och det har snarare handlat 
om att initiera ett utvecklingsarbete, att gå från den gemensamma överenskommelsen 
till att arbeta mer praktiskt med dessa utvecklingsområden. 

Ett problem med överenskommelsestrategin har varit att den länge gav ganska få 
avtryck på hur man faktiskt arbetar i den lokala introduktionsverksamheten (Integra-
tionsverket m.fl. 2005). En förklaring till detta kan vara att den bygger på frivillighet 
och inte är formellt bindande. En annan att den framförallt har haft en viktig symbolisk 
funktion för att svara upp mot de högt ställda förväntningar på en arbetslinje som finns 
från statens sida. Att träffas en eller ett par gånger per år för att diskutera och revidera 
överenskommelsen kan också vara betydligt mer lätthanterligt än att verkligen gå ihop 
och försöka arbeta tillsammans istället för att bara ta ansvar för sin respektive del. Att 
samarbeta även kring de praktiska insatserna innebär att man går in i något mer ovisst 
och går utanför de invanda mönstren. Att problem uppstår när olika perspektiv och 
arbetssätt ska mötas kan man nästan utgå från, risken finns att man misslyckas eller att 
det uppstår konflikter som kan äventyra goda relationer som etablerats i arbetet med 
policyformuleringar och mål. Att gå in i ett mer interaktivt utvecklingsarbete är dock 
helt centralt för att kunna sätta igång ett gemensamt lärande kring den konkreta utform-
ningen av introduktionen. Sörmlandslinjen har inneburit ett viktigt steg i denna rikt-
ning och framförallt finns det mycket att lära av denna process inför framtiden. Dessa 
erfarenheter hade inte varit möjliga att få om man hade nöjt sig med att samarbeta på 
överenskommelsenivån. Projektets betydelse handlar därmed till stor del om att lyckas 
dra lärdom av denna process och använda detta i det fortsatta utvecklingsarbetet.

7�1� Projektets resultat
Utvärderingen har fokuserat på tre delar i projektet: den övergripande samverkans-
processen, insatsen med utvecklingscoacher och insatsen för att få in företagande och 
entreprenörskap i introduktionen.15 I inledningen formulerades tre frågor som handlade 
om vilken inverkan projektet har haft på den lokala introduktionsverksamheten, vilka 
organisatoriska förutsättningar som skapats för utvecklingsarbetet och på vilket sätt 

15  Det bör därmed särskilt betonas att utvärderingen inte behandlar samtliga resultat i projektet. Det finns ex-
empelvis betydande insatser kring hälsa och idrott som inte behandlas här. Även insatser för asylsökande kan 
nämnas.
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parterna har varit delaktiga i samarbetsprocessen. Dessa behandlas i tur och ordning 
nedan.

7.1.1 Vilken inverkan har projektet haft?
Den konkreta inverkan på introduktionsverksamheten är framförallt kopplad till de två 
insatsområdena. Insatsen med coacherna har främst bidragit till utvecklingsarbetet i 
kommunerna. I Katrineholm har man kommit längst med detta: man har påbörjat ett 
projekt för arbetsplatsförlagd SFI på Julita gård och har planer på att utveckla detta 
inom andra områden, man har startat en kurs i intensivsvenska och kommer att ut-
veckla kartläggningsverktyget i kommunen. Dessutom har man fått igång en intern 
diskussion kring avvägningar mellan utbildning och praktik, samt matchningen mellan 
deltagare och de olika åtgärder man har till sitt förfogande. Kommunen tillsammans 
med coachen har fortsatt detta arbete efter projekttidens slut. I Eskilstuna genomfördes 
ett stort antal företagsbesök och en företagsbarometer. ES-coachen deltog även i vissa 
delar av det övergripande jämställdhetsarbetet i kommunen och ordnade ett seminarium 
kring detta. Coachen har även arbetat med att utveckla ett teknikspår. 

Matchningsverksamheten har däremot bedrivits i ganska begränsad omfattning och 
endast i KFV-regionen. Det kan också noteras att det redan finns liknande metoder för 
matchning och coachning i båda kommunerna, vilket gör denna del mindre intressant 
i termer av metodutveckling. I KFV-coachens fall har dock arbetet med detta bidragit 
till möjligheter att identifiera utvecklingsområden i introduktionen och att få en mer 
ingående förståelse av verksamheten och deltagarnas situation. 

Vad gäller entreprenörskap och företagande så har detta förts in som en del av 
samhällsinformationen i både Eskilstuna och Katrineholm. I Katrineholm har man gått 
vidare med detta mer på egen hand. Denna del av projektet har fungerat något bättre i 
Eskilstuna där ALMI/IFS och kommunen har utvecklat och genomfört konceptet med 
information och utbildning i företagande. För ALMI/IFS har detta bidragit till en ök-
ning i antalet rådgivningstillfällen personer i introduktionen. Ett femtiotal affärsplaner 
har upprättats som en följd av denna rådgivning och ett antal företag har också startats. 
Rådgivarna betonar dock det långsiktiga i insatsen och vikten av att sprida korrekt 
information tidigt, vilket förhoppningsvis kan bidra till att mer hållbara affärsverksam-
heter kan utvecklas på sikt. 

Det mer konkreta metodutvecklingsarbetet i projektet har framförallt varit kopplat 
till de konkreta insatserna på lokal nivå. Utbytet på den regionala och mer övergripande 
partnerskapsnivån har i mindre utsträckning fungerat som ett forum för detta. Den 
regionala samverkan i projektet har i första hand bidragit till att bygga relationer och 
utbyta erfarenheter.

7.1.2. Organisatoriska förutsättningar 
Projektet har haft svårt att överbrygga avståndet mellan lokal och regional nivå. En 
förklaring till detta är att de konstellationer som skapats regionalt har haft en något 
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oklar funktion och svaga beslutsmandat. Projektet har inte styrts av en partssammansatt 
styrgrupp och mycket av det regionala arbetet har legat på Länsstyrelsen. 

Själva projektkonstruktionen har också upplevts som problematisk av de deltagande 
parterna. För Länsstyrelsen har den inneburit att man har varit tvungen att lägga myck-
et tid på att administrera projektet. På kommunerna har rapportering och uppföljning i 
vissa fall upplevts som en form av kontroll och hierarkisk styrning. Projektet har i viss 
mån bidragit till att skapa en ”fiktiv hierarki” där Länsstyrelsen som ensam projektäga-
re i vissa fall har varit tvungen att inta ett slags ansvarsutkrävarroll som egentligen inte 
ligger i linje med hur man ser på sitt uppdrag. I grunden kännetecknas introduktions-
området av horisontella relationer och detta får ett större genomslag än den temporära 
projektkonstruktionen. I detta avseende hade det varit en fördel om projektets organisa-
tion på ett bättre sätt hade speglat dessa grundläggande relationer på området, exempel-
vis genom partssammansatta beslutsorgan och möjligen även projektgrupper.

Även för insatsen med coacherna har de organisatoriska förutsättningarna varit av 
avgörande betydelse. Detta koncept har fungerat bättre på Viadidakt i Katrineholm som 
är en mindre och plattare förvaltning än Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i 
Eskilstuna. Det har varit fördelaktigt för KFV-coachen att befinna sig på ett slags mel-
lannivå i organisationen med kontakt både med förvaltningsledningen och med delta-
garna. Att skapa en likadan roll i den betydligt mer komplexa förvaltningen i Eskilstuna 
är knappast möjligt ens i teorin. Konstruktionen med ”projekt i projektet” har inneburit 
en något oklar ansvarsfördelning mellan Sörmlandslinjen och coachernas delprojekt. 
Den har också bidragit till att försvaga kopplingen mellan lokal och regional nivå i 
projektet.

En försvårande omständighet för långsiktigt utvecklingsarbete har varit den 
stundande reformen på området. Oklarheterna kring detta har skapat en betydande 
osäkerhet, inte minst för kommunerna vad gäller deras fortsatta roll på området. För 
matchningsdelen i projektet har även den ekonomiska krisen försvårat, vilket är en 
bidragande faktor till att detta arbete har varit begränsat. 

7.1.3. Brist på delaktighet 
Hos Länsstyrelsen fanns en tydlig ambition att föra in ett tillväxtperspektiv i introduk-
tionen och koppla dessa frågor till den regionala utvecklingen i länet. Det är dock svårt 
att tala om en gemensam ”projektlogik” som har fått fäste över organisationsgränserna. 
Det har funnits en brist på identifikation med det regionala projektet, men däremot inte 
vad gäller de mer konkreta insatserna. Detta har att göra med en brist på delaktighet då 
det är få av informanterna som uppger att man har känt sig som en del av projektet. Det 
organisatoriska upplägget har bidragit till detta. Beslutsfattande och ansvar för att driva 
utvecklingsarbetet har inte delegerats i någon större utsträckning till de olika parterna, 
annat än för den del man har varit specifikt involverad i. Detta gör att det övergripande 
perspektivet inte blir lika självklart för de deltagande parterna. 

Det är inte heller en självklarhet att regional samverkan eller gemensamt utveck-
lingsarbete står i fokus för kommunerna när man beslutar sig för att gå med i ett pro-
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jekt. Det kan istället handla om de konkreta insatser som projektet kan erbjuda. Inom 
introduktionen bedrivs ofta en mängd projekt och de är en viktig källa till finansiering. 
Projektplaneringen och ansökningsförfarandet tillät heller inte den typen av interaktiv 
process som man hade haft under revideringen av RÖK. Detta kan också ha bidragit till 
att projektet i vissa fall inte var tillräckligt förankrat.

Vikten av att bredda samverkan och engagera aktörer från civilsamhälle och nä-
ringsliv är dock något som det tycks finnas en betydande samsyn kring. Detta har inte 
alltid varit en självklarhet inom introduktionen. Både RÖK-processen och Sörmlands-
linjen tycks ha bidragit till att stärka detta perspektiv.

7�2� Hur utveckla samverkan?
En viktig lärdom från Sörmlandslinjen är behovet av att stärka delaktigheten och 
underifrånperspektivet i den regionala samverkan. För att åstadkomma detta krävs en 
högre grad av interaktivitet och att olika konstellationers roller och beslutsmandat får 
en mer tydlig struktur. 

Själva projektformatet har varit problematiskt i Sörmlandslinjens fall, men det finns 
möjligheter att hantera detta, även i samverkansprojekt. Problemet med den ”fiktiva 
hierarkin” uppstår framförallt om det är en aktör som blir synonym med projektet. 
Om samtliga parter är delaktiga blir det mindre problematiskt att påverka i den lokala 
verksamheten. Uppstår problem eller missnöje bär man själv en del av ansvaret och det 
finns forum för att hantera detta inom ramen för projektet. Vikten av att klargöra vilka 
förväntningar man har på varandra i ett tidigt skede kan inte nog betonas. Samtidigt är 
målet och syftet med samverkan något som alltid är pågående och ständigt måste kunna 
föras upp till diskussion. 

Det regionala partnerskapet som ansvarar för den övergripande överenskommelsen 
bör även i framtiden kunna fungera som en viktig bas för utvecklingsarbetet. Det finns 
också goda skäl att utveckla samarbetet i enlighet med vad man har gjort under senare 
tid: mot mindre och mer avgränsade områden. Ett problem i Sörmlandslinjen var att 
samma konstellationer av personer hanterade en mycket bred uppsättning frågor. Det 
är därför av vikt att det skapas mer specialiserade och avgränsade konstellationer eller 
arbetsgrupper som kan gå mer på djupet i specifika frågor. Avgränsningar kan göras 
på olika sätt: geografiskt, tematiskt och i tid. Det kan med andra ord handla om del-
regionalt samarbete, men också att man samlar aktörer kring en specifik fråga såsom 
samhällsinformation, validering eller kartläggning. Dessa konstellationer kan också 
vara mer eller mindre permanenta, beroende på fråga och vilken strategi man väljer. 
GNOT-projektet är ett bra exempel på detta. Det kan även noteras att denna typ av 
modell finns för det lokala överenskommelsearbetet i Eskilstuna. 

Det finns också goda skäl att fortsätta arbetet med att bredda samverkan och enga-
gera aktörer från civilsamhälle, fackföreningsrörelse och näringsliv. Mer tematiska och 
på olika sätt avgränsade samverkanskonstellationer bör också underlätta denna ambi-
tion och göra det mer lätthanterligt.   
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I den nya etableringsreformen läggs stor vikt vid ekonomiska incitament, inte minst 
som drivkraft för utveckling. Behovet av samverkan, samordning och erfarenhetsutbyte 
kommer dock att bestå och snarare öka i och med att nya aktörer i form av ”lotsar” ska 
introduceras och gamla aktörer kommer att få en ny ansvarsfördelning. Sörmlandslin-
jen har inneburit värdefulla erfarenheter inför detta arbete och viktiga steg har redan 
tagits i länet för att utveckla den regionala samverkan inför det nya systemet.
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